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Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Obvodním soudem pro Prahu 1  vedením 
exekuce na základě exekučního titulu - notářského zápisu č.j. NZ 911/2016, N 841/2016 ze dne 26.02.2016 vydaného 
Mgr. Veronikou Divišovou, notářskou kandidátkou JUDr. Heleny Divišové, notářky v Hradci Králové, který nabyl právní 
moci  dne   a  notářského  zápisu NZ 999/2016,  N 841/2016,  ze  dne  01.03.2016 Mgr.  Zuzany  Křivánkové,  notářské 
kandidátky JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, který nabyl právní moci dne  a je vykonatelný   ve 
věci uspokojení pohledávky

oprávněného: Československá obchodní banka, a. s.
se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ: 150 57, IČ: 00001350,
práv. zast. advokátem Mgr. Marek Lošan, advokát, se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha, PSČ: 
110 00, IČ: 69258121

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

ARESTOS Trade s.r.o.se sídlem Revoluční 1082/8, Praha-Nové Město, PSČ: 110 00, IČ: 24789127

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 0,- Kč, a jejího příslušenství, tj. 
úroky ve výši 14.074,68 Kč,
úroky ve výši 12.5% ročně z částky 150.000,- Kč ode dne 26.02.2016 do zaplacení,
úroky z prodl. ve výši 10.157,74 Kč,
úroky z prodl. ve výši 20% ročně z částky 2.200,- Kč ode dne 18.03.2016 do 18.03.2016,
úroky z prodl. ve výši 20% ročně z částky 152.200,- Kč ode dne 19.03.2016 do zaplacení
 ostatní ve výši 2.200,- Kč 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 Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách, se sídlem T.G. Masaryka 15, 568 02 SVITAVY, 
ve výši 1.438,- Kč, rozhodné datum vzniku zástavního práva – dne 25.07.2019, 4. skupina

Přihláška č.l. 87 doručena dne 05.08.2019.

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 08.08.2019

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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