
Č.j.: 137Ex 10296/17-116

Soudní exekutor  JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený  Okresním soudem v Ostravě  vedením 
exekuce na základě exekučního titulu - rozsudku č.j. 19 C 24/2017 - 11 ze dne 09.03.2017 vydaného Okresním soudem 
v Ostravě, který nabyl právní moci dne 27.04.2017 a je vykonatelný   ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
se sídlem Vrchlického 18/31, Praha, PSČ: 150 00, IČ: 47124652,
práv. zast. advokátem Mgr. Marek Novotný, advokát, se sídlem Panská 397/2, Brno, PSČ: 602 
00, IČ: 66572274

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

1
. 
SIMPLY ONE s.r.o.se sídlem Nová 476/23, Ostrava-Zábřeh, PSČ: 700 30, IČ: 25395483

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 10.032,- Kč, a jejího příslušenství, tj. 
úroky z prodl. ve výši 8.05% ročně z částky 10.032,- Kč ode dne 10.06.2016 do zaplacení
nákladů soudního řízení ve výši 7.747,50 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 577/178, 130 00 Praha 3, 
IČ 47114304, přihlásila pohledávku ve výši 13 436,- Kč s příslušenstvím, dle věřitele se jedná o pohledávku zařazenou 
do 3. třídy ‚ dle § 337c písm. c) o.s.ř. s tím, že  pohledávka je vymáhána v rámci exekučního řízení č.j. 163EX 1162/17 
prostřednictvím Exekutorského úřadu v Novém Jičíně, soudní exekutor Mgr. Ing. Monika Michlová. Ke stanovení pořadí 
dokládá vyrozumění o zahájení exekuce ze dne 20.10.2017 a exekuční příkaz k prodeji nemovitostí ze dne 23.10.2017 

Přihláška č.l. 26 doručena dne 20.11.2017

2/  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj,  Na Jízdárně 3162/3, 709 00 MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, Územní 
pracoviště Ostrava II,  Horní 1619/63, 700 30 OSTRAVA-JIH, přihlásil  celkem částku 5112195.38 Kč z toho do čtvrté 
skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., žádá zařadit následující pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den 
vzniku zástavního práva: Pohledávky (položky) č. 2,3,4,5 označené v přihlášce v celkové výši 4 913 911.38 Kč Zajištěné 
zástavním právem  č.j.2113191/17/3203-00540-807081  Den  vzniku  zástavního  práva  09.05.2017  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: Pohledávky (položky) č. 1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 označené v přihlášce v celkové 
výši (Kč) 198 284.00 Kč.

Přihláška č.l.60 doručena dne 16.05.2019

3/ Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,  Vienna Insurance Group, IČ 63998530 se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 
Praha, Zastoupen: Mgr. Martinou Řehořovou, advokátkou, IČ 02162440, ev. Č. ČAK 15225 se sídlem Československé 
armády 287/19, 500 03 Hradec Králové, přihlásila pohledávku ve výši 20.420,- Kč, V souladu s ustanovením § 336f OSŘ 
tímto věřitel přihlašuje svou výše specifikovanou pohledávku za povinným jako další oprávněný v souladu s § 337 OSŘ a 
žádá o její zařazení dle ustanovení § 337c odst.1. písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny. V rámci čtvrté skupiny se pořadí řídí  
dnem zahájení exekučního řízení vedené pod sp. zn. 023 EX 01021/18, tj. 25.06.2018.

Přihláška č.l. 63 doručena dne 20.05.2019

4/  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví  se sídlem: 140 21 Praha 4, Roškotova 
1225/1,  IČO:  47114321,  přihlásila  pohledávku  ve  výši  24.761  Kč.  Věřitel  do  dražby  svoji  pohledávku  a  žádá,  aby 
přihlášená  pohledávka  ve  výši  24.761  Kč  byla  v  následném rozvrhovém řízení  uspokojena  jako  pohledávka  šesté 
skupiny v souladu s ustanovením § 337c odst. 1 písm. f) a násl. občanského soudního řádu s pořadím ke dni,  které se 
řídí dnem doručení přihlášky, tedy den 24. 5. 2019.

Přihláška č.l. 69 doručena dne 24.05.2019

5/  Soudní  exekutor  JUDr.  Roman  Chaloupka,  Exekutorský  úřad  Mělník,  Havlíčkova  329,  276  01  Mělník,  přihlásil  
pohledávku ve výši 6 655 Kč. Soudní exekutor žádá, aby jeho pohledávka byla zařazena v souladu s ustanovením §337c 



odst.1  OSŘ náleží  do třetí  skupiny.  Pro pořadí  této pohledávky  je rozhodující  den,  kdy byla  soudnímu exekutorovi 
doručena přihláška.

Přihláška č.l. 69 doručena dne 24.05.2019

6/ Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava, přihlásila tyto pohledávky:

 1) 
Pohledávku vyčíslenou vykonatelným výkazem nedoplatků č.j. 48008/210-8013-13.4.2015-1243/891 ze dne 13.4.2015 
pro částku 169.894,- Kč. Tato pohledávka byla zčásti uhrazena a zbývá ještě zaplatit 71.829,- Kč. 
Pro tuto pohledávku podala OSSZ Ostrava dne  15.2.2016  na Katastrální  úřad pro Moravskoslezský kraj,  pracoviště 
Ostrava, rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j. 48008-220/8030/12.02.2016-01101/KN-1 ze dne 12.2.2016. 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 5.3.2016.

 2) 
Pohledávku vyčíslenou vykonatelným výkazem nedoplatků č.j. 48008/210-8013-18.8.2016-1920/891 ze dne 18.8.2016 
pro částku 167.558,- Kč. 
Pro tuto pohledávku podala OSSZ Ostrava dne  22.5.2017  na Katastrální  úřad pro Moravskoslezský kraj,  pracoviště 
Ostrava, rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j. 48008-220/8030/19.05.2017-03215/KN-1 ze dne 19.5.2017. 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.6.2017.

3) 
Pohledávku vyčíslenou vykonatelným výkazem nedoplatků č.j. 48008/210-8013-6.5.2016-1203/891 ze dne 6.5.2016 pro 
částku 225.684,- Kč. Tato pohledávka byla zčásti uhrazena a zbývá ještě zaplatit 57.476,43 Kč.  
Pro tuto pohledávku podala OSSZ Ostrava dne  20.10.2017  na Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, pracoviště 
Ostrava, rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j. 48008-220/8030/17.10.2017-05824/KN-1 ze dne 17.10.2017. 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.11.2017.

4) 
Pohledávku vyčíslenou vykonatelným výkazem nedoplatků č.j. 48008/210-8013-5.2.2018-771/891 ze dne 5.2.2018 pro 
částku 390.760,57 Kč. 
Pro tuto pohledávku podala OSSZ Ostrava dne  20.3.2018  na Katastrální  úřad pro Moravskoslezský kraj,  pracoviště 
Ostrava, rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j. 48008-220/8030/07.03.2018-01641/KN-1 ze dne 7.3.2018. 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.4.2018. 
5) 
Exekuční náklady vyčíslené exekučním příkazem přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb č. j. 
48008-220/8030/20.10.2015-05627/KN-1 ze dne 20.10.2015 pro částku 1.436,- Kč. 
Exekuční příkaz nabyl právní moci dne 5.11.2015. 
6) 
Exekuční náklady vyčíslené exekučním příkazem přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb č. j. 
48008-220/8030/08.03.2017-01611/KN-1 ze dne 8.3.2017 pro částku 
1.712,- Kč. 
Exekuční příkaz nabyl právní moci dne 1.4.2017. 
7) 
Exekuční náklady vyčíslené exekučním příkazem přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb č. j. 
48008-220/8030/23.10.2017-05971/KN-1 ze dne 23.10.2017 pro částku 
3.350,- Kč. 
Exekuční příkaz nabyl právní moci dne 13.11.2017.

K rozvrhovému jednání navrhuje pohledávky zařadit takto: 
- do čtvrté skupiny dle ustanovení § 337c odst. 1 písm.d) o.s.ř., kdy pro pořadí je rozhodující dle ust. § 337c odst. 5 písm. 
d) o.s.ř. den vzniku zástavního práva (tj. den podání rozhodnutí na KÚ), tj. 
15.2.2016 - pro pohledávku ve výši 71.829,- Kč 
22.5.2017 – pro pohledávku ve výši 167.558,- Kč 
20.10.2017 – pro pohledávku ve výši 57.476,43 Kč 
20.3.2018 – pro pohledávku ve výši 390.760,57 Kč 
- do osmé skupiny dle ustanovení § 337c odst. 1 písm.h) o.s.ř., kdy pro pořadí je rozhodující dle ust. § 337c odst. 5 písm. 
c) o.s.ř.  den, kdy byla exekutorskému úřadu doručena tato přihláška - pro pohledávky ve výši 1.436,- Kč, 1.712,- Kč a 
3.350,- Kč.
Přihláška č.l. 87 doručena dne 31.05.2019

7/  ČR - Krajský soud v Ostravě,  Havlíčkovo nábřeží  1835/34, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz,  IČ:  002 15 732, 
přihlásil pohledávku ve výši 5 000 Kč. Podle ustanovení § 337c odst. 5 písm. a) o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 35 
odst.  2  zákona č.  120/2001 Sb.,  o  soudních exekutorech a  exekuční  činnosti  (exekuční  řád),  ve znění  pozdějších 
předpisů, je dle věřitele pro pořadí pohledávky oprávněné ve výši 5 000 Kč rozhodující den 12. 4. 2018, tedy den, kdy byl 
příslušný exekuční návrh doručen Mgr. Jaroslavu Homolovi, soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu Brno-město

Přihláška č.l. 92 doručena dne 3.6.2019

8/ RITMEX s.r.o., IČ 62304828, se sídlem Petřkovická 785/4, 725 29 Ostrava-Petřkovice, přihlásil pohledávku ve výši 
507 345,- Kč s příslušenstvím, Věřitel žádá, aby jeho pohledávka byla zařazena v souladu s ustanovením § 337c odst. 1 
písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny. Pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byl soudnímu  exekutorovi doručen 
exekuční návrh oprávněného, tedy den 20. 2. 2018.



Přihláška č.l. 95 doručena dne 18.06.2019

9/ Zeť Pavel, Dolní 440, 74401 Frenštát pod Radhoštěm, RČ/IČO: 620528/, přihlásil pohledávku ve výši ke dni dražby 
4 535 108,04 Kč, skupina č. 4  pořadí ke dni vzniku zástavy 11.12.2014

Přihláška č.l. 97 doručena dne 19.06.2019

10/  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518,  
přihlásila pohledávku ve výši  269 482,00 Kč do šesté skupiny dle ust. § 337 c, odst. 1, písm. f) o.s.ř., pořadí určuje  
datum doručení dražební přihlášky provádějícímu soudnímu exekutorovi.

Přihláška č.l. 100 doručena dne 19.06.2019
                                    

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 25.06.2019

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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