
Č.j.: 137Ex 21020/16-250
Ev.č. opr.2016/740/a

Soudní exekutor  JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený  Okresním soudem v Opavě  vedením 
exekuce na základě exekučního titulu -  výkazu nedoplatků č.j.  1543004138/VN1/2015 ze dne  13.10.2015 vydaného 
Oborová  zdravotní  pojišťovna  zaměstnanců  bank,  pojišťoven  a  stavebnictví, který  nabyl  právní  moci  dne   a  je 
vykonatelný   ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
se sídlem Roškotova 1225/1, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 47114321

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

Oto Abendroth
bytem Litultovice č.p. 27, Litultovice, PSČ: 747 55, dat.nar.: 06.06.1962, IČ: 48418765

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 32.192,- Kč, a jejího příslušenství, tj. 
penále ve výši 10.876,- Kč
 
nákladů exekuce

Tímto v souladu s ustanovením § 336p odst. 1 o.s.ř. oznamuje, že ve shora uvedené exekuční věci byly přihlášeny tyto 
pohledávky: 
                                      
1/ Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem v Praze, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3,  
IČ 47114304, ve výši 47.072,- Kč s přísl., rozhodné datum zahájení exekuce (163 EX 108/17) – dne 10.02.2017, 4. 
skupina

Přihláška č.l. 41 doručena dne 17.02.2017.

2/ Allianz pojišťovna, a.s., IČO 47115971, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, právně zastoupen: Mgr. Janem Ševčíkem, 
advokátem, ve výši 1.384,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (135 EX 854/17) – dne 07.02.2017, 
4. skupina

Přihláška č.l. 47 doručena dne 08.03.2017.

3/ Komerční banka a.s., IČO: 45317054, se sídlem: Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, právně zastoupen: Mgr. Lenkou 
Heřmánkovou, advokátem, ve výši 2.941,81 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (069 EX 315/17) – 
dne 22.02.2017, 4. skupina

Přihláška č.l. 51 doručena dne 10.04.2017.

4/ Komerční banka a.s., IČO: 45317054, se sídlem: Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, právně zastoupen: Mgr. Lenkou 
Heřmánkovou,  advokátem,  ve  výši  20.446,97  Kč  s přísl.,  rozhodné  datum  doručení  exekučního  návrhu  (018  EX 
01612/17) – dne 08.03.2017, 4. skupina

Přihláška č.l. 57 doručena dne 02.05.2017.

5/ Soudní exekutor JUDr. Karel Urban, Exekutorský úřad Brno – město, Minská 54, 616 00 Brno, ve výši 7.865,- Kč, 
oprávněný AB 4 B.V., (97EX3488/16)

- soudní exekutor přihlásil svoji pohledávku spočívající v náhradě hotových výdajů do 4. skupiny  podle ust. § 
337c odst. 1 písm. d) o.s.ř.  v pořadí za oprávněným, pro kterého je prováděna tato exekuce, exekuce byla 
zahájena na návrh oprávněného dne 31.08.2016 a pohledávku představující odměnu soudního exekutora, do 8. 
skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. s pořadím ke dni doručení přihlášky do dražebního jednání.

- v  případě,  že oprávněný  z  přerušené exekuce nebude v  rámci  rozvrhového jednání  uspokojen,  přihlašuje 
exekutor svoji pohledávku do 8. skupiny  podle ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř.  s pořadím ke dni doručení 
přihlášky pohledávky do dražebního jednání

Přihláška č.l. 110 doručena dne 26.03.2018.

6/  BNP Paribas Personal Finance, bd Hausmann 1, 75009 Paříž,  Francie,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Obchodním soudem v Paříži  pod č.  542  097 902 (1954B09790),  jednající  v  České republice  prostřednictvím BNP 



Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, odd. A, vl. 77003, IČ 03814742, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, ve výši 17.348,66 Kč s přísl., 
rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 12.05.2017, 4. skupina

Přihláška č.l. 119 doručena dne 29.03.2018.

7/ Emil Koval, r.č.: 721202/4974, trvale bytem 73944 Brušperk, Fryčovická 162, právně zastoupen Mgr. Petrem Vaňkem, 
advokátem, ve výši 200.000,- Kč s přísl., rozhodné datum zřízení EZP (143 EX 00590/16) - dne 13.1. 2017, 4. skupina

Přihláška č.l. 121 doručena dne 29.03.2018.

8/  EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OPAVA, Veleslavínova 19, 746 01 Opava,  SOUDNÍ EXEKUTOR, JUDr.  Aleš Chovanec, 
oprávněný  Základní  škola  Opava,  (032  Ex  87/17),  ve  výši  7.865,-  Kč,  rozhodné  datum doručení  přihlášky  –  dne 
03.04.2018, 8. skupina

Přihláška č.l. 123 doručena dne 03.04.2018.

9/ Okresní správa sociálního zabezpečení Opava, se sídlem Krnovská 2975/75, Opava, ve výši 384.898,- Kč

- pohledávka ve výši 32.970,00 Kč zajištěna zástavním právem k draženým nemovitým věcem povinného a patří tak ve 
smyslu § 337c odst. 1 písmene d) o.s.ř. do čtvrté skupiny. Pořadí zástavního práva se řídí dnem 16.09.2015.
- pohledávka ve výši 30.427,00 Kč, zajištěna zástavním právem k draženým nemovitým věcem povinného a patří tak ve 
smyslu § 337c odst. 1 písmene d) o.s.ř. do čtvrté skupiny. Pořadí zástavního práva se řídí dnem 09.08.2016.
- pohledávka ve výši 66.549,66 Kč, zajištěna zástavním právem k draženým nemovitým věcem povinného a patří tak ve 
smyslu § 337c odst. 1 písmene d) o.s.ř. do čtvrté skupiny. Pořadí zástavního práva se řídí dnem 15.09.2015.
- pohledávka ve výši 56.736,34 Kč, zajištěna zástavním právem k draženým nemovitým věcem povinného a patří tak ve 
smyslu § 337c odst. 1 písmene d) o.s.ř. do čtvrté skupiny. Pořadí zástavního práva se řídí dnem 09.08.2016.

Přihláška č.l. 127 doručena dne 09.04.2018.

10/ JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Znojmo, Jezuitské náměstí 156/2,
669  Znojmo, ve výši 6.655,- Kč, oprávněný I-Xon a.s., (193 EX 1223/18)

- v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví  
pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši 
uspokojena  i  pohledávka  oprávněného  z  přerušené  exekuce,  soudní  exekutor  žádá,  aby  pohledávka 
představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté 
skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z 
přerušené  exekuce,  tedy  den  28.02.2018  a  pohledávka  představující  odměnu  soudního  exekutora  byla 
zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je 
rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška,

- v případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné 
výši, soudní exekutor žádá, aby přihlášená pohledávka výše uvedená byla zařazena v souladu s ust. § 337c 
odst.  1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí  této pohledávky je rozhodující  den, kdy byla 
přihláška doručena soudnímu exekutorovi

Přihláška č.l. 138 doručena dne 10.04.2018.

11/  Komerční banka a.s.,  IČO: 45317054, se sídlem: Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, právně zastoupen: Mgr. 
Lenkou Heřmánkovou, advokátem, ve výši 1.711,50 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (177 EX 
501/17) – dne 16.03.2017, 4. skupina

Přihláška č.l. 141 doručena dne 16.04.2018.

12/ Základní škola Opava, Otická, se sídlem Otická 722/18, Opava, PSČ: 746 01, IČ: 70999252, ve výši 18.399,- Kč 
s příl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (032 Ex 87/17) – dne 19.04.2017, 4. skupina

Přihláška č.l. 152 doručena dne 19.04.2018.

13/  I-Xon a.s., IČ: 28218761, se sídlem Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 13617, právně zastoupen: JUDr. Petr Mašek, advokát, ve výši 24.436,08 Kč 
s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (193 EX 1223/18) – dne 28.02.2018, 4. skupina

Přihláška č.l. 156 doručena dne 27.04.2018.

14/ TOMDAN ID LABEL SERVICE s.r.o., IČO 02490463, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Poděbradova 
1442/109, práv. zast. Mgr. Františkem Kaletou, advokátem, ve výši 2.400.226,- Kč, rozhodným dnem pro určení jejího 
pořadí je den vzniku zástavního práva dne § 337c odst. 5 písm. d) o.s.ř. tj. den 16.7.2015, 4. skupina

Přihláška č.l. 163 doručena dne 30.04.2018.

15/ Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj,  Územní pracoviště v Opavě, Masarykova třída 310/2, 746 01 OPAVA, ve 
výši 6.855.432,89 Kč



- ve výši 298.644,12 Kč, rozhodné datum vzniku ZP – dne 12.01.2016, 4. skupina,
- ve výši 6.202.051,77 Kč, rozhodné datum vzniku ZP – dne 07.06.2016, 4. skupina,
- ve výši 354.737,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 02.05.2018, 6. skupina.

Přihláška č.l. 168 doručena dne 02.05.2018.

P o u č e n í: Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další 
věřitele a povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a 
to nejpozději  do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle § 336p odst. 1 o.s.ř.,  nebo v téže lhůtě žádat,  aby k  
rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží (§ 
336b odst. 4, písm. b) o.s.ř.  ve spojení s § 52 odst. 1 a 2 e.ř.)..  Věřitel je povinen bezodkladně oznámit  soudnímu 
exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel 
odpovídá za škodu tím způsobenou (§ 336f odst. 5 o.s.ř. ve spojení s § 52 odst. 1 a 2 e.ř.).

Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé přihlášce podle ust. 336f odst. 4 o.s.ř. ve 
spojení s § 52 odst. 1 a 2 e.ř., uvede tuto skutečnost v oznámení samostatně. Nebude-li přihláška pohledávky poté  
odmítnuta,  zašle  soudní  exekutor  oprávněnému,  povinnému a všem přihlášeným věřitelům,  o  jejichž pohledávkách 
rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky, a poučí je, že nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení mohou pohledávku popřít co do její pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí nebo požádat, aby k 
rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání, s tím, že k námitkám nebo žádosti o jednání učiněným později se 
nepřihlíží.

V Brně dne 09.04.2019

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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