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č.j. 8 EX 796/19-101 
 

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 Sokolově dne 
06.08.2019 č.j. 27 EXE 2403/2019-15, ve věci exekuce  prodejem nemovitých věcí 
 
na návrh oprávněného KUHN - MT, s.r.o., se sídlem Okružní 673/, České Budějovice-České 
Budějovice 1, IČ: 47051019, práv. zast. advokátem JUDr. Vladimír Kracík, advokát, se sídlem 
Piaristická 8 , České Budějovice-České Budějovice 1, PSČ: 370 01, IČ: 66200822 
proti 
povinnému 1/ FORESTTRANS spol. s r.o., se sídlem Rybná 1278/14, Kraslice, IČ: 26319365; 
2/ Ing. Zdeněk Holický, bytem Palackého 1500/50, Kraslice,  dat. nar.: 22.07.1970 
 
 
Dražební jednání bylo nařízeno usnesením č.j.8EX  796/19-69 ze dne  11.6.2020. 
 
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)     Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky ,Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro 
Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj  se sídlem Sady 5. května 59 ,301 00 Plzeň     pro částku 
700.737,-- Kč. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele   700.737,--Kč.  Pohledávka 
vznikla na základě výkazů nedoplatků č.j.   VZP-20-02644518-P741 , který vydalaVZP. Dle 
sdělení  věřitele se jedná o pohledávku  4 dle ustanovení § 337c odst. 5 o.s.ř.. V rámci skupiny se 
řídí pořadí přihlášené pohledávky dnem 16.6.2020,tedy dnem doručení přihlášky pohledávky k 
dražbě nemovitosti. 
 
 
2) Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 2a 360 01 KARLOVY VARY, Územní 
pracoviště v Sokolově,Růžové náměstí 1629  pro částku 4.057,30 Kč. Ke dni konání dražby činí 
nárok přihlášeného věřitele 4.057,30 Kč. Pohledávka vznikla na základě výkazů nedoplatků  č.j. 
827684/20/2407-00540-400885 ze dne 4.9.2020. Dle sdělení  věřitele se jedná o pohledávku do 
šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., zařadit pohledávky s tím, že pro pořadí je 
rozhodující den podání přihlášky: tzn. 4.9.2020. 
 
3) MGA Forest s.r.o., IČO 06602151, se sídlem Lacinova 2290, Kročehlavy, 272 01 Kladno pro částku 5 
959 300,10 Kč. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele částku 5 959 300,10 Kč 
Pohledávka vznikla na základě zástavního právo k nemovitosti , které bylo zapsáno do katastru 
nemovitostí pod číslem zápisu V-7775/2015-409 dne 29.12.2015. 
Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 13.3.2020 společnost UNILES postoupila předmětnou 
přihlašovanou pohledávku s jistinou ve výši 4 985 887,30 Kč na věřitele, a to včetně veškerého 
příslušenství a včetně zajištění zástavním právem k nemovitosti. 
 
 

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  07.09.2020. 
 
 
 
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 08.09.2020 



 
 
 
 
 

 JUDr. Milan Bronec v.r. 
 soudní exekutor  

Exekutorský úřad České Budějovice-České Budějovice 1  
  

 
Vyřizuje: Zuzana Broncová  


