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č.j. 8 EX 381/19-128 
 

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 07.05.2019 č.j. 43 EXE 901/2019-14, ve věci exekuce  prodejem nemovitých věcí 
 
na návrh oprávněného Statutární město České Budějovice , se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 
1/2, České Budějovice, IČ: 00244732 
proti 
povinnému Miroslav Hurych, bytem nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice-České Budějovice 
1,  dat. nar.: 10.11.1967, 
práv. zast. advokátem Krybusová Jaroslava, JUDr., advokát, se sídlem Hroznová 470/13, České Budějovice-
České Budějovice 1, PSČ: 370 01, IČ: 66207517 
 
 
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) ČEZ Prodej, a.s., IČ: 272 32 433, se sídlem Duhová 1/425, Praha 4, PSČ 140 53, zaps. v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22581,   právně 
zastoupen JUDr. Danielem Volopichem, advokátem,Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & 
spol., s.r.o.,IČ: 024 76 649, se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň,  pro částku 38.172,--  Kč. Ke dni 
konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 38.172,--  Kč.  Pohledávka vznikla na základě 
rozsudku č.j.  17 C 326/2018 - 33 , který vydal Okresní soud  České Budějovice  dne  18.9.2018  .      
Dle sdělení  věřitele pohledávka náleží do skupiny dle ustanovení § 337c, odst. 1, písm. d), o.s.ř. 



 
2) EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, JUDr. Alan Havlice, soudní exekutor pro částku 4.588,57  
Kč. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 4.588,57,-- Kč. Pohledávka vznikla na 
základě příkazu k úhradě nákladů exekuce  ze dne 30.4.2019 , č.j. 197EX1338/19-13  představující 
odměnu soudního exekutora + 21% DPH byla zařazena v souladu ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ 
do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující den je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh 
oprávněného na nařízení exekuce z přerušené exekuce, tedy den 12.04.2019 a pohledávka ve výši 
2.000,- Kč + DPH = 2.420,- Kč 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 byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení exekuce 
z přerušené exekuce. 
V případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené 
exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 3.792,21 Kč + DPH = 4.588,57 
Kč 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 do dražebního jednání. 
 
3) VIKTORIE SEVEROVÁ, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, 37001, České Budějovice, zast. JUDr. 
Pavel Truxa, advokát, Josefa Knihy 177, 33701, Rokycany pro částku 39.000,-- Kč. Ke dni konání 
dražby činí nárok přihlášeného věřitele 39.000,--  Kč.  Pohledávka vznikla na základě rozsudku č.j.  
35 C 473/2013-163 , který vydal Okresní soud  České Budějovice  dne  17.9.2014  . Dle sdělení  
věřitele pohledávka náleží do čtvrté skupině pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. 
 
4) Finanční úřad pro Jihočeský kraj V Č.Budějovicích,Mánesova 1803/3a dne, 371 87 České 
Budějovice pro částku 5.939,-- Kč. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 5.939,--
Kč. .  Pohledávka vznikla na základě výkazů nedoplatku č.j. 1572232/20/2201-80541-302602 ze 
dne 18.6.2020.  Dle sdělení  věřitele pohledávka náleží šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) 
o.s.ř., s tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky. 
 
5) Kooperativa pojišťovna,a.s. Vienna Insurance Group, IČ 47116617, práv. zastoupena JUDr. 
Tomášem Hlaváčkem AK RHK, s.r.o., se sídlem Kořenského 1107/15, 150 00 Praha pro částku 
30.471,91 Kč. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 30.471,91 Kč. Pohledávka 
vznikla na základě rozsudku č.j.  15C367/2019-65 , který vydal Okresní soud  České Budějovice  
dne  4.12.2019 . Dle sdělení  věřitele pohledávka náleží do čtvrté skupině pohledávek dle § 337c 
odst. 1 písm. d) o.s.ř.  
 
6) EXEKUTORSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. pro 
částku 7.925,25 Kč. Pohledávka vznikla na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce  ze dne 
25.3.2020 č.j. 124 EX 995/20-61 představující náhradu hotových výdajů soudního exekutora ve 
výši 4.550,- Kč + DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do třetí skupiny. 
Pro pořadí je určující den zahájení řízení, tj. den 24.2.2020, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen 
exekuční návrh/návrh na nařízení exekuce. Odměna soudního exekutora ve výši 2.000,- 
Kč + DPH, nechť je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do sedmé skupiny s 
pořadím dle data zahájení řízení (přerušené exekuce). 
 
Nebude-li z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, nechť 
je pohledávka soudní exekutor ve výši 6.550,- Kč + DPH zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 
písm. g) OSŘ do sedmé skupiny s pořadím dle doručení této přihlášky do dražebního jednání. 
 
7) Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice se sídlem Zdíkov 79, 384 73 
Stachy pro částku 6.655,-- Kč. Pohledávka vznikla dle vyhlášky č. 330/2001 Sb. (minimální 
náklady soudního exekutora, a to odměna dle ust. § 6 odst. 3 a náhrada hotových výdajů dle ust. § 
13 odst. 1 cit. vyhlášky. . Dle sdělení  věřitele pohledávka náleží do šesté skupiny dle data doručení 
přihlášky. 
 



 
 

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

 
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 01.07.2020. 
 
 
 
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 01.07.2020 

 
 
 
 
 

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


