
Č.j.: 137Ex 33504/16-324
Ev.č. opr.2302049559

Soudní exekutor  JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený  Okresním soudem v Děčíně  vedením 
exekuce na základě exekučního titulu - rozsudku č.j. 6 C 83/2016-23 ze dne 27.07.2016 vydaného Okresním soudem v 
Děčíně, který nabyl právní moci dne 05.09.2016 a rozsudku 18 C 233/2016-16, ze dne 31.10.2016 Okresního soudu v 
Děčíně, který nabyl právní moci dne 21.12.2016 a je vykonatelný   ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: Intrum Czech, s.r.o.
se sídlem Klimentská 1216/46, Praha, PSČ: 110 00, IČ: 27221971

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

Rana Hebrani
bytem 5. Května č.p. 2598, Varnsdorf, PSČ: 407 47, dat.nar.: 08.08.1984, IČ: 87754363

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 12.570,- Kč, a jejího příslušenství, tj. 
úroky z prodl. ve výši 8.05% ročně z částky 5.370,- Kč ode dne 13.01.2016 do zaplacení,
úroky z prodl. ve výši 8.05% ročně z částky 7.200,- Kč ode dne 20.02.2016 do zaplacení
nákladů soudního řízení ve výši 2.549,- Kč,  ostatní ve výši 10.678,- 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/ Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339
01 Klatovy, 120 EX 24725/15, oprávněný CP Inkaso s.r.o., ve výši 7.865,- Kč, 

- v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví 
pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši 
uspokojena  i  pohledávka  oprávněného  z  přerušené  exekuce,  soudní  exekutor  žádá,  aby  pohledávka 
představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté 
skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z 
přerušené exekuce, tedy den 31.8.2015, a pohledávka představující odměnu soudního exekutora byla zařazena 
v  souladu  s  ust.  §  337c odst.  1  písm.  h)  OSŘ  do osmé skupiny s  tím,  že pro pořadí  této  pohledávky  je 
rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška

.
Přihláška č.l. 85 doručena dne 06.09.2017.

2/ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-západ, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, 174 EX 
371/15, oprávněný LE PATIO INTERNATIONAL s.r.o., ve výši 4 031,- Kč a navrhuje její uspokojení v rámci rozvrhového 
řízení v 7. skupině dle § 337c odst. 1 písm. g) o.s.ř., v rámci 7. skupiny se pořadí řídí dnem doručení přihlášky soudnímu 
exekutorovi.

- přihlásí-li si oprávněný z exekučního řízení sp. zn. 174 EX 371/15 přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 
zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., o 
uspokojení hotových výdajů ve výši 401,- Kč včetně DPH v pořadí přihlášky oprávněného dle ustanovení §337c 
odst. 1 písm. d) a odměny ve výši  3 630,- Kč  včetně DPH v 7. skupině dle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., 
přičemž v rámci 8. skupiny se pořadí řídí dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi

Přihláška č.l. 87 doručena dne 07.09.2017.

3/ Home Credit a.s., se sídlem Nové Sady 996/25, 602 00 Brno, IČ 26978636, zastoupen: Mgr. Romanem Pospiechem, 
LL. M., advokátem, ve výši  46.521,28 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 28.07.2016, 4. 
skupina

Přihláška č.l. 90 doručena dne 11.09.2017, aktualizace č.l. 178 doručena dne 04.09.2018, aktualizace č.l. 269 doručena 
dne 23.07.2019.

4/ JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem na Dědinská 93/29, 161 00 Praha 6, 167 
EX 2678/16, oprávněný ČEZ Prodej, a.s., ve výši 7.865,- Kč, pohledávka patří do sedmé skupiny pohledávek dle § 337c 
odst. 1 písm. h) OSŘ, pořadí této pohledávky je určeno dnem doručení přihlášky pohledávky soudnímu exekutorovi 
provádějícímu dražbu nemovitých věcí, tedy dne 12.09.2017



Přihláška č.l. 92 doručena dne 12.09.2017, aktualizace č.l. 274 doručena dne 24.07.2019.

5/  CP Inkaso s.r.o., Opletalova 1603/57, 11000, Praha 1, IČ 29027241, zast. Mgr. Vladimír Štekl, advokát, Antonína 
Slavíka 1313/7, 60200, Brno, zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, ve výši 66.884,57 Kč s přísl., rozhodné datum 
doručení exekučního návrhu (067 EX 10990/17) – dne 07.04.2017, 4. skupina

Přihláška č.l. 98 doručena dne 12.09.2017, aktualizace č.l. 315 doručena dne 16.08.2019.

6/ Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, 074 EX 17321/14, 
oprávněný RWE Energie, s.r.o., ve výši 7.953,33 Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 19.09.2017, 8. skupina

Přihláška č.l. 103 doručena dne 19.09.2017, aktualizace č.l. 193 doručena dne 27.09.2018.

7/  T-Mobile Czech Republic a.s.,  IČO: 64949681, se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 – Chodov, právně 
zastoupen: Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátem, ve výši 12.730,95 Kč s přísl., rozhodné datum - den 25.02.2016, tj. 
den, kdy soudnímu exekutorovi došel exekuční návrh (203 EX 06962/16), 4. skupina

Přihláška č.l. 105 doručena dne 20.09.2017, aktualizace č.l. 264 doručena dne 22.07.2019.

8/ Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín, se sídlem Ruská 61, 405 02 Děčín, ve výši 78.530,- Kč, rozhodné 
datum doručení přihlášky – dne 25.09.2017, 6. skupina

Přihláška č.l. 111 doručena dne 25.09.2017, aktualizace č.l. 183 doručena dne 05.09.2018, aktualizace č.l. 259 doručena 
dne 18.07.2019.

9/  innogy Energie,  s.r.o.,  se sídlem Limuzská čp.3135 /  čo.12, Praha 10 -  Strašnice 108 00, IČ:  49903209, právní 
zástupce Mgr. Kamil Stypa advokát, ve výši 17.251,25 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (074 EX 
17321/14) - dne 03.12.2014, 4. skupina

Přihláška č.l. 117 doručena dne 03.10.2017.

10/ CP Inkaso s.r.o., IČO: 29027241, se sídlem Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, právně zastoupen: 
Mgr.  Vladimírem  Šteklem,  advokátem,  ve  výši  447,50  Kč,  rozhodné  datum  doručení  exekučního  návrhu  (120  EX 
24725/15) – dne 31.8.2015, 4. skupina

Přihláška č.l. 124 doručena dne 04.10.2017, aktualizace č.l. 314 doručena dne 16.08.2019.

11/  Finanční úřad pro Ústecký kraj,  Územní  pracoviště v Rumburku, Františka Nohy 2, 408 01 RUMBURK, ve výši 
1.288,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 16.10.2017, 6. skupina

Přihláška č.l. 132 doručena dne 16.10.2017.

12/ Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň - město, IC 71329277, se sídlem Dominikánská 13/8, 
301 00 Plzeň, ve výši 7.865,- Kč, žádáme o zařazení do skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. c) občanského  
soudního rádu jako další oprávněný, s rozhodným dnem 30.01.2018, což je den, kdy bylo zahájeno exekuční řízení, 4. 
skupina

Přihláška č.l. 174 doručena dne 03.09.2018.

13/ Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718,
- ve výši 2.000,- Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 23.08.2017, 4. skupina
- ve výši 1.200,- Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 26.02.2019, 4. skupina

Přihláška č.l. 181 doručena dne 05.09.2018, aktualizace č.l. 260 a č.l. 262 doručena dne 22.07.2019.

14/  MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA,  Havlíčkovo  nám.  552,  284 01  Kutná Hora,  IČ:  00236195,  ve výši  278,-  Kč, 
rozhodné datum doručení přihlášky – dne 14.09.2018, 6. skupina

Přihláška č.l. 184 doručena dne 14.09.2018, aktualizace č.l. 273 doručena dne 23.07.2019.

15/  ČEZ  Prodej,  s.r.o.,  se  sídlem Praha  4,  Duhová  1/425,  IČ:  27232433,  zastoupeného  JUDr.  Petrem Pečeným, 
advokátem, ve výši 9.720,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 02.03.2016, 4. skupina

Přihláška č.l. 190 doručena dne 24.09.2018, aktualizace č.l. 309 doručena dne 16.08.2019.

16/  Zdravotní  pojišťovna  ministerstva  vnitra  České  republiky,  Praha  3,  Vinohradská  2577/178,  PSČ  130  00,  IČ 
47114304, ve výši 3.427,- Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 21.09.2015, 4. skupina

Přihláška č.l. 198 doručena dne 03.10.2018, aktualizace č.l. 306 doručena dne 15.08.2019.

17/ LE PATIO INTERNATIONAL s.r.o., IČ: 49710729, se sídlem: Pernerova 652/55, 186 00 Praha 8, Karlín, zastoupen: 
Mgr.  Štěpánem  Mládkem,  advokátem,  ve  výši  67.500,-  Kč  s přísl.,  rozhodné  datum  doručení  přihlášky  –  dne 
08.10.20188. skupina



Přihláška č.l. 204 doručena dne 08.10.2018.

18/ Mgr. Petr Polanský, soudní exekutor, se sídlem Voroněžská 144/20, Liberec I – Staré Město, IČ: 40846415, ve výši  
7.865,- Kč, sp. zn. 131 EX 1678/16, oprávněný O2 Czech Republic a.s.

- pro účely pořadí pohledávky oprávněného (O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022, PRAHA 4, IČ 
60193336) dle § 15 zák. č. 119/2001 Sb., že návrh na nařízení exekuce byl podán dne 26.02.2016 a prodej 
nemovitosti byl nařízen exekučním příkazem č.j. 131EX 1678/16- 109 ze dne 2.6.2017 a na KN doručen dne 
5.6.2017 .

- v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví  
pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 S.“) v plné výši  
uspokojena  i  pohledávka  oprávněného  z  přerušené  exekuce,  soudní  exekutor  žádá,  aby  pohledávka 
představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. do čtvrté  
skupiny s tím, že rozhodující je dne, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z 
přerušené  exekuce,  tedy  den  26.02.2016,  a  pohledávka  představující  odměnu  soudního  exekutora  byla 
zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je 
rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce.

- v případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné 
výši, soudní exekutor žádá, aby přihlášená pohledávka výše uvedená byla zařazena v souladu s ust. §337c 
odst. 1 písm. g) o.s.ř. do sedmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla  
přihláška doručena soudnímu exekutorovi.

Přihláška č.l. 253 doručena dne 17.07.2019.

19/ Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu v Přerově, Komenského 38, 75002 Přerov, ve 
výši 7.865,- Kč, sp. zn. 203 Ex 06962/16, oprávněný  T-Mobile Czech Republic a.s.

- soudní exekutor žádá o uspokojení své pohledávky na nákladech exekuce v III. rozvrhové skupině (IV. skupině 
dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím pohledávky ke dni dojití exekučního návrhu oprávněného 25.2.2016. 

- přihlásí-li  si  oprávněný přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst.  1 zákona č.  119/2001 Sb., žádá soudní 
exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. o uspokojení hotových výdajů ve výši 
4.235,-Kč  včetně  DPH)  v  pořadí  přihlášky  oprávněného,  tj.  ke  dni  dojití  exekučního  návrhu  soudnímu 
exekutorovi, tj. 25.2.2016 dle § 337c odst. 1 písm. c) a odměny ve výši 3.630,- Kč včetně DPH ve VII. skupině  
(respektive  VIII.  skupině  dle  novely  č.  291/2017 Sb.)  dle  §  337c  odst.  1,  s  tím,  že  nebude-li  pohledávka 
soudního  exekutora  na  hotových  výdajích  zařazena  do  III.  skupiny  (respektive  IV.  skupině  dle  novely  č. 
291/2017  Sb.)  nechť  je  zařazena  v  pořadí  části  pohledávky  odměny  soudního  exekutora  v  VII.  skupině 
(respektive IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím ke dni dojití přihlášky.

Přihláška č.l. 276 doručena dne 07.08.2019.

20/ JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, ve 
výši 7.865,- Kč, sp. zn. 067 EX 22724/16, 

- v souladu s ustanovením § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
přihlašuje věřitel svoji pohledávku ve výši 7 865,- Kč do exekučního řízení sp. zn. 137 Ex 33504/16 a navrhuje 
její uspokojení v rámci rozvrhového řízení v 8. skupině dle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., v rámci 8. skupiny se  
pořadí řídí dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi.

- přihlásí-li si oprávněný z exekučního řízení sp. zn. 067 EX 22724/16 přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 
1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., o 
uspokojení hotových výdajů ve výši 4 235,- Kč včetně DPH v pořadí přihlášky oprávněného dle ustanovení 
§337c odst. 1 písm. d) a odměny ve výši 3 630,- Kč včetně DPH v 8. skupině dle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř.,  
přičemž v rámci 8. skupiny se pořadí řídí dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi.

Přihláška č.l. 281 doručena dne 08.08.2019.

21/ JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, ve 
výši 6.655,- Kč, sp. zn. 067 EX 19491/17, oprávněný Město Varnsdorf

- v souladu s ustanovením § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
přihlašuje věřitel svoji pohledávku ve výši 6 655,- Kč do exekučního řízení sp. zn. 137 Ex 33504/16 a navrhuje 
její uspokojení v rámci rozvrhového řízení v 8. skupině dle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., v rámci 8. skupiny se  
pořadí řídí dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi.

- přihlásí-li si oprávněný z exekučního řízení sp. zn. 067 EX 19491/17 přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 
1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.  119/2001 Sb., o 
uspokojení hotových výdajů ve výši 4 235,- Kč včetně DPH v pořadí přihlášky oprávněného dle ustanovení 
§337c odst. 1 písm. d) a odměny ve výši 2 420,- Kč včetně DPH v 8. skupině dle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř.,  
přičemž v rámci 8. skupiny se pořadí řídí dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi.

Přihláška č.l. 283 doručena dne 08.08.2019.

22/ JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, ve 
výši 6.655,- Kč, sp. zn. 067 EX 10990/17, oprávněný CP Inkaso s.r.o.



- v souladu s ustanovením § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
přihlašuje věřitel svoji pohledávku ve výši 6 655,- Kč do exekučního řízení sp. zn. 137 Ex 33504/16 a navrhuje 
její uspokojení v rámci rozvrhového řízení v 8. skupině dle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., v rámci 8. skupiny se  
pořadí řídí dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi.

- přihlásí-li si oprávněný z exekučního řízení sp. zn. 067 EX 10990/17 přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 
1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., o 
uspokojení hotových výdajů ve výši 4 235,- Kč včetně DPH v pořadí přihlášky oprávněného dle ustanovení 
§337c odst. 1 písm. d) a odměny ve výši 2 420,- Kč včetně DPH v 8. skupině dle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř.,  
přičemž v rámci 8. skupiny se pořadí řídí dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi.

Přihláška č.l. 284 doručena dne 08.08.2019.
23/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, 
Regionální pobočka Ústí nad Labem, ve výši 64.181,46 Kč

- ve výši 27.237,46 Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu - dne 23.10.2013, 4. skupina
- ve výši 36.944,- Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu - dne 19.06.2015, 4. skupina

Přihláška č.l. 288 doručena dne 13.08.2019.

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 20.08.2019

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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