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Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem v Kutné Hoře  
vedením  exekuce na základě exekučního titulu - směnečného platebního rozkazu č.j. 47 Cm 178/2009-4 ze dne 
26.02.2009 vydaného Krajským soudem v Brně, který nabyl právní moci dne 16.06.2009 a je vykonatelný   ve věci 
uspokojení pohledávky 
 
oprávněného: GORASAN COMPANY LIMITED 

se sídlem Theklas Lysioti Street 35, Limassol, PSČ: 3030, IČ: 00154597, 
zastoupen Libor Havelka, bytem Nerudova č.p. 979, Mutěnice, PSČ: 696 11 

 (dále pouze oprávněný) 

proti 
povinnému: 

1. Josef Zeman 

bytem Potěhy č.p. 60, Potěhy, PSČ: 285 63, dat.nar.: 10.05.1965 

 (dále pouze povinný) 
 
v částce, která se skládá z: 
pohledávky ve výši 30.413,- Kč, a jejího příslušenství, tj.  
úroky ve výši 6% ročně z částky 30.413,- Kč ode dne 06.03.2008 do zaplacení, 
směnečná odměna ve výši 101,- Kč 
nákladů soudního řízení ve výši 16.797,10 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) Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Plzeň, Rychtaříkova 1, PSČ: 

326 00, ve výši 7.865,- Kč (134 EX 09263/12, opr. O2 Czech Republic a.s.), rozhodné datum 03.05.2019 – doručení 
přihlášky, 8.skupina.  
Přihláška č.l. 63 doručena dne 03.05.2019. 
2) Okresní správa sociálního zabezpečení Kutná Hora, se sídlem Kutná Hora, Lorecká č. 667, PSČ 284 01, ve výši 

8.451,- Kč, rozhodné datum 12.06.2019 – doručení přihlášky, 6.skupina.  
Přihláška č.l. 67 doručena dne 12.06.2019. 
3) Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, se sídlem Praha 1-Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ: 118 00, zast. JUDr. 

Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem, ve výši 46.482,10 Kč, rozhodné datum 17.02.2011 – zahájení ex.řízení, 
4.skupina.  
Přihláška č.l. 72 doručena dne 14.06.2019. 
 

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 26.06.2019 
 

JUDr. Petr Kocián 
soudní exekutor 

 
 

 


