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č.j. 8 EX 285/18-57 
 

Oznámení o přihlášených pohledávkách dle § 336p odst.1, § 336b 
odst.4 písm. b a § 336f odst. 5 o.s.ř. 

 
Soudní exekutor JUDr. Milan Bronec, Exekutorský úřad České Budějovice, se sídlem České Budějovice, 
Šumavská ul. 17, pověřený k provedení exekuce pověřením vydaném  Okresním soudem v Českých 
Budějovicích dne 04.04.2018 č.j. 48 EXE 1136/2018-12, ve věci exekuce  prodejem nemovitých věcí 
 
na návrh oprávněného Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, se sídlem Vinohradská 
2577/178, Praha, IČ: 47114304 
proti 
povinnému Filip Pecháček, bytem Náměstí č.p. 89, Ledenice,  dat. nar.: 24.09.1979 
 
 
Dražební jednání bylo nařízeno usnesením č.j.8EX  285/18-42 ze dne  21.11.2019. 
 
Předmětem dražby byly následující nemovité věci: 

 
Soudní exekutor oznamuje, že ke dni zveřejnění tohoto oznámení přihlásili věřitelé do řízení 
následující pohledávky: 
 
 

a) Přihlášky pohledávek, o nichž bude rozhodnuto v rámci rozvrhu: 
 

1)   innogy Energie, s.r.o. ,se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10 IČ 49903209  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 220583,  
 právně zastoupen Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, AK Cestr & Partners pro částku 14.997,58 
Kč. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele13.694,58 Kč.  Pohledávka vznikla na 
základě rozsudku č.j. 28 C 288/2015-73, který vydal Okresní soud v Českých Budějovicích dne 
11.02.2016, který se stal pravomocný dne 08.03.2016 a vykonatelný dne 21.04.2016. Dle sdělení  
věřitele se jedná o pohledávku  4. skupiny dle ustanovení § 337c odst. 1 o.s.ř.. V rámci skupiny se 
řídí pořadí přihlášené pohledávky dnem 25.1.2018,tedy dnem kdy byl soudnímu exekutorovi 
doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce tj. 25.01.2018. 



 
2) Exekutorský úřad Cheb, soudní exekutor Mgr. David Koncz, se sídlem  26.dubna 10, Cheb 
35002 pro částku 6.655,-- Kč. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 6.655,-- Kč. 
Pohledávka vznikla na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce  ze dne 1.2.2019, č.j. 074 EX 
01148/18-034. Dle sdělení věřitele v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 
zákona č. 119/2001 Sb. v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, 
soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů + 21% DPH 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 25.1.2018 a pohledávka představující odměnu soudního exekutora + 21% DPH 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. 
 
V případě, že z rozdělované podstaty nebyla plně uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené 
exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby přihlášená pohledávka 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 přihláška doručena soudnímu exekutorovi tj. 26.2.2019. 
 
 
 
 

b) Přihlášky pohledávek, které byly odmítnuty ve smyslu ustanovení §336f odst. 1 o.s.ř. 
 

1) Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kladně, se sídlem Osvoboz. 
pol. vězňů 3181, 272 80 KLADNO pro částku 118,-- Kč. Ke dni konání dražby činí nárok 
přihlášeného věřitele 118,-- Kč. Pohledávka vznikla na základě vykonatelného výkazu 
nedoplatků číslo jednací: 5093185/19/2110-00540-209564 sestaveného ke dni: 27.11.2019.  
Přihláška byla podána opožděně. 

 
 

c) Přihlášky pohledávek, o nichž dosud nebylo  rozhodnuto ve smyslu ustanovení §336f 
odst. 4. o. s.ř. 

     nejsou 
 
Soudní exekutor tímto vyzývá všechny přihlášené věřitele, aby do 15dnů od vyvěšení této 
výzvy vyčíslili své pohledávky ke dni konání dražby, tj. ke dni 27.1.2020. 
 
 
 
Poučení: Oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další  oprávnění, další věřitelé a povinný mohou 
popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to  nejpozději do 15 
dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení dle §336p odst. 1,  nebo v téže lhůtě  žádat, aby  k rozvržení 
rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a k žádosti o jednání učiněných později se 
nepřihlíží. 
Věřitel  je povinen bezodkladně oznámit soudu změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím 
doručení soudnímu exekutorovi.  Při neoznámení věřitel  odpovídá za škodu tím způsobenou. 
Nebude-li přihláška  pohledávky uvedená v části c) oznámení o přihláškách odmítnuta, zašle soudní 
exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům , o jejichž pohledávkách soudní exekutor 
rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky. Do 15 dnů ode dne doručení 
tohoto oznámení mohou oprávněný , povinný a všichni přihlášení věřitelé popřít pohledávku co do jejich 
pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, nebo požádat,  aby  k rozvržení rozdělované podstaty bylo 
nařízeno jednání. K námitkám nebo žádosti o jednání učiněných později se nepřihlíží. 

 
V Českých Budějovicích dne 28.01.2020 

 



 
 
 
 

 JUDr. Milan Bronec v.r. 
 soudní exekutor  
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Vyřizuje: Zuzana Broncová  


