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Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem v Hodoníně  vedením 
exekuce na základě exekučního titulu - výkazu nedoplatků č.j.  7541600607 ze dne 18.08.2016 vydaného Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou ČR, regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, který nabyl právní 
moci dne  a je vykonatelný   ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský 
kraj a Kraj Vysočina
se sídlem Štefánikova 14, Hodonín, PSČ: 695 44, IČ: 41197518

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

Martin Martinek
bytem Petrov č.p. 240, Petrov, PSČ: 696 65, dat.nar.: 09.09.1977 zast. Ing. Petr Přerovský, 
Krausova 264/11, Samotišky

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 17.962,- Kč, a jejího příslušenství, tj. 
penále ve výši 6.568,- 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/ Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 Brno – střed, Územní pracoviště v Hodoníně, tř. 
Dukelských hrdinů 3653/1, 695 51 Hodonín, ve výši 6.974,10 Kč, rozhodné datum doručení přihlášky dne 24.04.2019, 6. 
skupina.

Přihláška č.l. 49 doručena dne 24.04.2019

2/ AB 4 B.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 933, PSČ 1077XX, Nizozemské království, registrační číslo: 341 
86 049, zast. Mgr. Romanem Pospiechem, LL.M., advokátem se sídlem Svobodova 136/9, 128 00 Praha 2, korespond. 
Adr. Nové sady 996/25, 602 00 Brno, ve výši 60.822,25 Kč, rozhodné datum doručení přihlášky dne 16.05.2019, 8. 
skupina.

Přihláška č.l. 54 doručena dne 16.05.2019

3/  Innogy  Energie,  s.r.o.,  se sídlem Limuzská 3135/12,  Strašnice,  108  00 Praha 10,  IČ:  49903209,  pr.  zast.  Mgr. 
Kamilem Stypou, advokátem, CESTR & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., adr. pro doručování Varenská Office 
Center,  Varenská  51/2723,  702  00  Ostrava  –  Moravská  Ostrava,  ve  výši  2.907,73  Kč,  rozhodné  datum doručení 
exekučního návrhu (137 EX 4052/18) dne 20.03.2018, 4. skupina.

Přihláška č.l. 66 doručena dne 17.05.2019

4/  Innogy  Energie,  s.r.o.,  se sídlem Limuzská 3135/12,  Strašnice,  108  00 Praha 10,  IČ:  49903209,  pr.  zast.  Mgr. 
Kamilem Stypou, advokátem, CESTR & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., adr. pro doručování Varenská Office 
Center,  Varenská  51/2723,  702  00  Ostrava  –  Moravská  Ostrava,  ve  výši  2.907,73  Kč,  rozhodné  datum doručení 
exekučního návrhu (137 EX 4052/18) dne 20.03.2018, 4. skupina – TOTOŽNÁ PŘIHLÁŠKA S 3/ (doručena e-mailem).

Přihláška č.l. 58 doručena dne 17.05.2019

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 11.06.2019

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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