
Č.j.: 137Ex 13119/15-137

Soudní  exekutor  JUDr.  Petr  Kocián, Exekutorský úřad  Brno-venkov,  pověřený  Městským soudem v Brně  vedením 
exekuce na základě exekučního titulu - rozhodnutí č.j. ČTÚ-218 363/2012-637/II. vyř. - ZiH ze dne 12.03.2015 vydaného 
Českým telekomunikačním úřadem, odborem pro jihomoravskou oblast, který nabyl právní moci dne  08.04.2015 a je 
vykonatelný   ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: SMART Comp a.s.
se sídlem Kubíčkova 1115/8, Brno, PSČ: 635 00, IČ: 25517767,
práv. zast. advokátem JUDr. Michaela Vosecká Klečková, advokát, se sídlem Ječná 29a, Brno, 
PSČ: 621 00, IČ: 66256895

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

1
. 
Tomáš Janeček

bytem Spodní 680/20, Brno, PSČ: 625 00, dat.nar.: 02.05.1969, IČ: 60361051

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 601,- Kč, a jejího příslušenství, tj. 
úroky z prodl. ve výši reposazby navýšené o 7 procentních bodů z částky 601,- Kč ode dne 18.12.2009 do zaplacení
nákladů soudního řízení ve výši 926,- 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 
Brno IV, Rybníček 2, 602 00 BRNO-KRÁLOVO POLE, přihlásil pohledávku ve výši 100.00 Kč. Pohledávku 
věřitel řádí do šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s tím, že pro 
pořadí je rozhodující den podání přihlášky:

Přihláška č.l. 50 doručena dne 9.5.2019

2/ Mgr. Ondřej Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha 18 – Letňany,
IČ: 72694041, přihlásil pohledávku ve výši 7 865 Kč.  Pohledávka věřitel zařadil do skupiny dle § 337c 
odst. 1 písm. g) a pořadí se řídí dnem doručení přihlášky.

Přihláška č.l. 52 doručena dne 10.05.2019

3/ Městská správa sociálního zabezpečení Brno, Veveří 5, 660 20 Brno, IČ: 00006963, přihlásila:

1)  vymahatelné  pohledávky  za  povinným ve  výši  10 606,00  Kč  na podkladě  vykonatelného platebního 
výměru Městské správy sociálního zabezpečení Brno ze dne 11.10.2013 č. 1599/13. Tato pohledávka je  
zajištěna  zástavním  právem  na  nemovitých  věcech  zapsaných  na  LV  č.  1039  pro  katastrální  území 
Sudoměřice,  obec  Sudoměřice,  u  Katastrálního  úřadu  pro  Jihomoravský  kraj,  Katastrální  pracoviště 
Hodonín, pro jehož pořadí je rozhodným dnem 3.5.2016. Pohledávka patří do 4. skupiny (§ 337c odst. 1  
písm. d) OSČ).

2)  vymahatelné  pohledávky  za  povinným ve  výši  22 727,00  Kč  na podkladě  vykonatelného platebního 
výměru  zajištěna  Městské  správy  sociálního  zabezpečení  Brno  ze  dne  14.12.2015  č..  0876/15.  Tato 
pohledávka je z zajištěna zástavním právem na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 1039 pro katastrální 
území Sudoměřice, obec Sudoměřice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hodonín, pro jehož pořadí je rozhodným dnem 3.5.2016. Pohledávka patří do 4. skupiny (§ 337c odst. 1  
písm. d) OSČ).

3)  vymahatelné  pohledávky  za  povinným ve  výši  22 675,00  Kč  na podkladě  vykonatelného platebního 
výměru Městské správy sociálního zabezpečení Brno ze dne 14.12.2015 č.. 0875/15. Tato pohledávka je 
zajištěna  zástavním  právem  na  nemovitých  věcech  zapsaných  na  LV  č.  1039  pro  katastrální  území 
Sudoměřice,  obec  Sudoměřice,  u  Katastrálního  úřadu  pro  Jihomoravský  kraj,  Katastrální  pracoviště 



Hodonín, pro jehož pořadí je rozhodným dnem 3.5.2016. Pohledávka patří do 4. skupiny (§ 337c odst. 1  
písm. d) OSČ).
 
Přihláška č.l. 60 doručena dne 15.05.2019

4/  EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO, Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor,  sídlo: Cejl 494/25, 
602  00  Brno,  přihlásil  pohledávku  ve  výši  7 865  Kč.  Soudní  exekutor  jako  věřitel  žádá,  aby  jeho 
pohledávka byla zařazena v souladu s ust.  § 337c odst.  1 písm. g)  zákona č.  99/1963 Sb.,  do sedmé 
skupiny, nicméně s ohledem na ust. § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., žádá, aby v případě uspokojení  
pohledávky oprávněného byly hotové výdaje soudního exekutora ve výši 3.500,- Kč, spolu s 21 % DPH 
uspokojeny ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného. V takovém případě žádá 
soudní exekutor o zařazení pohledávky ve výši  4.235,-  Kč v souladu s ust.  § 337c písm. c)  zákona č.  
99/1963 Sb., do třetí skupiny. Pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora v sedmé skupině, je 
pro pořadí pohledávky rozhodující den doručení této přihlášky. Pro případ uspokojení pohledávky soudního 
exekutora ve třetí  skupině,  je pro  pořadí  pohledávky rozhodující  den,  kdy byl  soudu doručen návrh na 
nařízení  exekuce,  tj.  19.04.2016,  když  předmětné  nemovité  věci  povinného  byly  postiženy  exekučním 
příkazem k provedení exekuce jejich prodejem (viz příloha).

Přihláška č.l. 56 doručena dne 15.05.2019

5/  innogy Energie, s.r.o.  se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10 IČ 49903209, 
právně zastoupen Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, přihlásil pohledávku ve výši 1.126,00 Kč¨.
V souladu s ustanovením § 15  zákona č.  119/2001 Sb.  sdělil  věřitel  výši  pohledávky,  které jsou 
zařazené do čtvrté skupiny pohledávek oprávněného dle § 337c odst. 1. písm. d) o.s.ř. Rozhodným 
datem  z  přerušené  exekuce  je  den,  kdy  byl  soudnímu  exekutorovi  doručen  exekuční  návrh 
oprávněného  z  přerušené  exekuce  tj.  24.08.2017(rozhodnutí  NS  20  Cdo  3121/2011  a  20  Cdo 
3755/2011)

Přihláška č.l. 68 doručena dne 21.05.2019

6/ innogy Energie, s.r.o.  se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10 IČ 49903209, právně 
zastoupen  Mgr.  Kamilem Stypou,  advokátem,  přihlásil  pohledávku  ve  výši  6.488,80  Kč.  V  souladu  s 
ustanovením § 15 zákona č. 119/2001 Sb. sdělil věřitel výši pohledávky, které jsou zařazené do čtvrté 
skupiny pohledávek oprávněného dle § 337c odst. 1. písm. d) o.s.ř. Rozhodným datem z přerušené 
exekuce je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené 
exekuce tj. 24.08.2017(rozhodnutí NS 20 Cdo 3121/2011 a 20 Cdo 3755/2011)

Přihláška č.l. 77 doručena dne 21.05.2019

7/ Radek Joch, nar. 31.07.1981, trvale bytem Masarykova 1027, 664 42 Modřice, práv. zast. Mgr. Ing. Jiřím 
Horou, advokátem, se sídlem Moravské náměstí 690/15, 602 00 Brno, přihlásil pohledávku ve výši  25.000 
Kč. Věřitel  požádal,  aby pohledávka byla zařazena v souladu s ust.  § 337c odst.  1 písm. d) zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád do čtvrté skupiny. Pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byl 
soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného, t.j. 8.5.2014.

Přihláška č.l. 106 doručena dne 05.06.2019

8/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 
41197518, přihlásila pohledávku ve výši 191.815,- Kč, z toho: 
1) Dlužné pojistné  v částce  68.435,-  Kč,  vyměřené výkazem nedoplatků č.  7241504339, kte-rý se stal 
vykonatelný dnem 14.12.2015, 
2) Penále z prodlení  v částce  20.181,- Kč, vyměřené výkazem nedoplatků č. 7241504339, který se stal 
vykonatelný dnem 14.12.2015, 
3)  Dlužné pojistné  v částce  52.811,-  Kč,  vyměřené výkazem nedoplatků č.  7241804835,  který  se stal 
vykonatelný dnem 19.11.2018, 
4) Penále z prodlení  v částce  50.388,- Kč, vyměřené výkazem nedoplatků č. 7241804835, který se stal 
vykonatelný dnem 19.11.2018. 
A požádal, aby pohledávky č. 1 až č 2. byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 
písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění. 
V souvislosti s pořadím pohledávek č. 1 a č. 2 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazujeme na písm. a) kdy 
rozhodným datem je datum doručení exekučního návrhu, tj. 19.04.2016, což dokládá doručenkou k návrhu 
na nařízení exekuce, naše zn. 1091EX7216, ze dne 15.04.2016, nyní vymáhaný Exekutorským úřadem Brno 
- město, soudním exekutorem Mgr. Lucií Valentovou. 
A požádal, aby pohledávky č. 3 a č. 4 byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 
písm. f) a § 337c odst. 5 písm. c) občanského soudního řádu v platném znění. 
V souvislosti  s pořadím pohledávek  č. 3 a č.  4  dle ust.  § 337c odst.  5 o.s.ř.,  odkazujeme na písm. c) 
citovaného ustanovení, kdy datem pro pořadí pohledávek je datum doručení přihlášky k dražbě.



Přihláška č.l. 105 doručena dne 29.05.2019

9/ Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,  náměstí Svobody 4, 602 00 BRNO-STŘED, Územní pracoviště 
Brno IV, Rybníček 2, 602 00 BRNO-KRÁLOVO POLE, přihlásil pohledávku ve výši 50.00 Kč. Pohledávku  
věřitel řádí do šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s tím, že pro 
pořadí je rozhodující den podání přihlášky:

Přihláška č.l. 114 doručena dne 06.06.2019

10/  02 Czech Republic  a.s.,  se sídlem Za Brumlovkou 2/266,  140  22,  Praha 4,  IČ  60193336,  DIČ 
CZ60193336, přihlásila pohledávku ve výši 5.521,36 Kč. Dle věřitele pohledávka je ve smyslu § 337c 
odst.  1  písm.  d)  o.s.ř.  ve čtvrté  skupině,  neboť  se jedná  o  pohledávku dalšího  oprávněného.  Datum 
doručení exekučního návrhu na exekutorský úřad dne 16. 01. 2019.

Přihláška č.l. 120 doručena dne 13.06.2019

11/  Československá obchodní banka, a.s.,  IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 15057 Praha 5, 
Právně  zastoupen:  Mgr.  Jiřím  Žákem,  advokátem  zapsaným v  seznamu  advokátů  ČAK,  pod  č.  9624,  
společníkem Tříska & Žák, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 28507657, se sídlem Praha 1, Národní 28, PSČ 
110 00, přihlásila pohledávku ve výši 122 186,43 Kč. Dle věřitele pohledávka je ve smyslu § 337c odst. 1 
písm. d) o.s.ř.  ve čtvrté skupině, neboť se jedná o pohledávku dalšího oprávněného.  Datum doručení 
exekučního návrhu na exekutorský úřad dne 9. 11. 2016.

Přihláška č.l. 123 doručena dne 18.06.2019

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 18.06.2019

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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