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Oznámení o přihlášených pohledávkách
JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno se sídlem Bratislavská 73, 602 00
Brno, Česká republika pověřený provedením exekuce, které vydal Okresní soud ve Znojmě dne
17.04.2013, č.j. 15EXE 4890/2013 -13, jímž byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného
rozsudku MĚSTSKÝ SOUD V BRNĚ dne 08.12.2004, č.j. 36 C 123/2004 k uspokojení pohledávky,
oprávněného Home Credit a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 26978636, práv. zast.
advokátem JUDr. Vladimír Muzikář, advokát, se sídlem Havlíčkova 127/13, Brno, PSČ: 602 00, IČ:
66203856, proti povinnému Karel Rinder, bytem Husova 68/45, Miroslav, PSČ: 671 72, RČ:
420127/447, zastoupen Obecní úřad Božice, se sídlem Božice č.p. 380, Božice, PSČ: 671 64, IČ:
00292567, ve výši 26.229,24 Kč s příslušenstvím
v souladu s ust. § 336p odst. 1, 2 o.s.ř. ve spojení s ust. § 52 odst. 1, 2 e.ř., činí oznámení o
přihlášených pohledávkách, o nichž exekutor rozhodne v rámci rozvrhu nejvyššího podání
dosaženého dražbou níže označené nemovitosti, konané dne 02.07.2020, při níž bylo dosaženo
výtěžku ve výši 148.667,-Kč.
Označení vydražené nemovitosti:

Soudní exekutor oznamuje, že v rozvrhu bude rozhodováno o přihláškách těchto věřitelů:
1) Věřitel:

Beck International, s.r.o., IČ 62741438, se sídlem Blatecká 3344, 276 01 Mělník,
právně zast. JUDr. Josefem Svobodou - advokátem, se sídlem Argentinská 38,
170 00 Praha 7

Předložené listiny:

plná moc, rozhodnutí - Okresní soud ve Znojmě č.j: EPR 255914/2014-5 ze dne
4.11.2014, rozhodnutí č.j.: 203 Ex 10747/15-129 ze dne 12.5.2020, doklad o
doručení exekučního návrhu vyrozumění o zahájení exekuce, exekuční příkaz NV

Výše pohledávky:

37.470,-Kč

Sdělení věřitele o zařazení do skupiny: dle písm. d) § 337c odst. 1 o.s.ř.
Sdělení věřitele o pořadí ve skupině (skutečnosti rozhodné pro pořadí): doručení exekučního návrhu
2) Věřitel:

JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se
sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Předložené listiny:

Příkaz k úhradě nákladů exekuce, vyrozumění o zahájení exekuce, EP zřízením
exekutorského zástavního práva

Výše pohledávky:

7.865,-Kč

Sdělení věřitele o zařazení do skupiny: §337c odst. 1 písm c) o.s.ř

Sdělení věřitele o pořadí ve skupině (skutečnosti rozhodné pro pořadí): doručení exekučního příkazu
zřízením zástavního práva katastrálnímu úřadu, tedy den 7.10.2013
3) Věřitel:

JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem
Komenského 38, 750 02 Přerov

Předložené listiny:

Pověření č.j. 16EXE894/2015-9, Příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 203 Ex
10747/15-129 ze dne 12.5.2020, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti č.j. 203
Ex 10747/15-12 ze dne 8.4.2015 s doložkou PM, Vyrozumění o vyznačení
doložky provedení exekuce

Výše pohledávky:

13.310,-Kč

Sdělení věřitele o zařazení do skupiny: III. rozvrhová skupina
Sdělení věřitele o pořadí ve skupině (skutečnosti rozhodné pro pořadí): den dojití exekučního návrhu
oprávněného, tedy 6.3.2015.
4) Věřitel:

Český inkasní kapitál, a.s., se sídlem: Praha 1, Václavské nám. 808/66, PSČ 110
00, IČ: 27646751, právně zastoupen JUDr. Romanem Majerem, advokátem,
pobočka Plzeň, Úslavská 33, Plzeň 326 00

Předložené listiny:

Plná moc advokáta JUDr. Romana Majera, Úplný výpis věřitele z obchodního
rejstříku, Rozsudek č.j. 14 EC 2347/2011 – 89, Pověření soudního exekutora č.j.
15EXE 6801/2013-8, Návrh ze dne 9. 9. 2013, Příkaz k úhradě nákladů exekuce
č.j. 081 EX 18531/13-046, Exekuční příkaz č.j. 081 EX 18531/13-027,
Specifikace pohledávky

Výše pohledávky:

35.679,93 Kč

Sdělení věřitele o zařazení do skupiny: § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř.
Sdělení věřitele o pořadí ve skupině (skutečnosti rozhodné pro pořadí): den dojití exekučního návrhu
oprávněného
5) Věřitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická
4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

Předložené listiny:

Elektronický platební rozkaz, Výpočet úroku z prodlení, Pověření

Výše pohledávky:

7.755,66 Kč

Sdělení věřitele o zařazení do skupiny: § 337c odst. 1 písm. f) a § 337c odst. 5 písm. c) o.s.ř.
Sdělení věřitele o pořadí ve skupině (skutečnosti rozhodné pro pořadí): datum doručení přihlášky k dražbě
6) Věřitel:

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Ve Znojmě, Územní pracoviště ve Znojmě,

sa
sídlem nám. Svobody 8, 669 01 Znojmo
Předložené listiny:

výkaz nedoplatků číslo jednací: 2984328/20/3020-00540-703027 sestavený ke
dni: 05.06.2020
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Výše pohledávky:

21.787,-Kč

Sdělení věřitele o zařazení do skupiny: § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř.
Sdělení věřitele o pořadí ve skupině (skutečnosti rozhodné pro pořadí): den podání přihlášky

Přihlášky, které byly odmítnuty:
- Žádné přihlášky odmítnuty nebyly (případně uvést, ty které odmítnuty byly).
Přihlášky, o kterých doposud nebylo rozhodnuto dle ust. § 336f odst. 4 o.s.ř.:
- Soudní exekutor takové přihlášky neeviduje. (případně uvést, pokud takové eviduje).

Poučení:
Oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění a věřitelé povinného, 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, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty
bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádostem o jednání učiněným později se nepřihlíží. (§ 336b odst. 4
písm b) o.s.ř.)
Věřitelé jsou povinni bezodkladně oznámit 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.)

V Brně dne 02.07.2020

Mgr. Martin Kubena
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
JUDr. Vítem Novozámským
Není – li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je doručována
prostřednictvím služby PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí. (ust. §17, odst. 1 stavovského předpisu
Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád) Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k
písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el.
adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

