
č.j.: 174 EX 67/14-562 

č.o.: / 

Oznámení o přihlášených pohledávkách 

V exekuční věci vedené pod sp. zn.: 174 EX 67/14 na základě exekučního titulu, kterým je rozhodčí 

nález č.j. R 23/2012, který vydal Mgr. Petr Maršálek - rozhodce dne 11.01.2013 a který se stal 

pravomocným dne 24.01.2013 a vykonatelným dne 28.01.2013 a na základě: pověření Okresní soud v 

Ústí nad Orlicí, č.j. 33 EXE 370/2014-28, ze dne 21.02.2014, o vymožení pohledávky oprávněného 

EKM invest s.r.o., Nad malým Mýtem 615/4, 14700, Praha 4, Braník, IČ 42727367, zast. Mgr. Martin 

Kain, advokát, Nádražní 58/110, 15000, Praha 5 - Smíchov proti povinnému 1. ROMAN MÜLLER, 

Staré náměstí 78, 56002, Česká Třebová, nar.19.01.1973,  

2. OLDŘICH MÜLLER, Havlíčkova 221, 56002, Česká Třebová, nar.03.05.1974, IČ 64800121, ve 

smyslu ustanovení § 336p odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“). 

 

Dražební jednání bylo nařízení usnesením č.j. 174 EX 67/14-498, ze dne 15.1.2020 

Předmětem dražby byly následující nemovité věci, podíl o velikosti id. 1/5: 

 

 
 

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) Intrum Czech, s. r. o.(dříve Profidebt,s.r.o.), se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9,IČ 

27221971 pro částku ve výši 317 370,54 Kč s příslušenstvím. Ke dni konání dražby činí nárok 

přihlášeného věřitele 526 420,64 Kč. Pohledávka vznikla na základě pravomocného rozhodnutí 

Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 61C 2342/2014-9. Dle věřitele se jedná se o pohledávku 4. skupiny 

ve smyslu ustanovení § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. V rámci skupiny se řídí pořadí přihlášené 

pohledávky dnem 29.1.2015, tedy dnem doručení exekučního návrhu soudnímu exekutorovi 

 

2) I-Xon a.s., IČ: 28218761, se sídlem Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, zast. JUDr. Petr Mašek, 

advokát, Husitská 344/63, Praha 3 pro částku ve výši 78 614,77 Kč s příslušenstvím. Ke dni konání 

dražby činí nárok přihlášeného věřitele 185 901,74 Kč. Pohledávka vznikla na základě rozhodnutí 

Obvodní soud pro Prahu 1 ze dne 24.06.2014, č.j. 68 C 97/2014-9 ve spojení s Usnesením Obvodního 

soudu pro Prahu 1 ze dne 20.09.2016 č.j. 68 C 97/2014-16. Dle věřitele se edná se o pohledávku 4. 

skupiny ve smyslu ustanovení § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. V rámci skupiny se řídí pořadí přihlášené 

pohledávky dnem 18.11.2014, tedy dnem doručení exekučního návrhu soudnímu exekutorovi 

 

3) AB 4 B.V., se sídlem Amsterdam, Strawinsylaan 933, PSČ 1077XX, Nizozemské království, 

reg.číslo: 34186049 , zast. Mgr. Romanem Pospiechem, LL.M., advokátem, Svobodova 136/9, Praha 2 

pro částku ve výši 10 573,94 Kč s příslušenstvím. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného 

věřitele 24 150,46 Kč. Pohledávka vznikla na základě Elektronického platebního rozkazu Okresního 

soudu v Ústí nad Orlicí, č.j.  EPR 205030/2018-5 ze dne 3.9.2018. Jedná se o pohledávku 8. skupiny 

ve smyslu ustanovení § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. V rámci skupiny se řídí pořadí přihlášené 

pohledávky dnem 29.1.2020, tedy dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi. 

 

 



4) CP Inkaso s.r.o., IČO: 29027241, se sídlem Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, zast. 

Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7 pro částku ve výši 5 199,60 

Kč s příslušenstvím. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 6 556,79 Kč. Pohledávka 

vznikla na základě Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. j. ČTÚ-44 756/2018-636/V. vyř. 

- KoP, ze dne 8.1.2019. Jedná se o pohledávku 4. skupiny ve smyslu ustanovení § 337c odst. 1 písm. 

d) o.s.ř.V rámci skupiny se řídí pořadí přihlášené pohledávky dnem 25.11.2019, tedy dnem doručení 

exekučního návrhu soudnímu exekutorovi. 

 

5) AB 4 B.V., se sídlem Amsterdam, Strawinsylaan 933, PSČ 1077XX, Nizozemské království, 

reg.číslo: 34186049 , zast. Mgr. Romanem Pospiechem, LL.M., advokátem, Svobodova 136/9, Praha 2 

pro částku ve výši 33 552,40 Kč s příslušenstvím. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného 

věřitele 72 339,36 Kč. Pohledávka vznikla na základě Elektronického platebního rozkazu Okresního 

soudu v Ústí nad Orlicí, č.j.  EPR 177582/2018-5 ze dne 31.7.2018. Jedná se o pohledávku 4. skupiny 

ve smyslu ustanovení § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. V rámci skupiny se řídí pořadí přihlášené 

pohledávky dnem 31.8.2018, tedy dnem doručení exekučního návrhu soudnímu exekutorovi. 

 

6) Mgr. Jaroslava Schafferová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, Špitálka 122/33, 

Brno pro částku ve výši 6 655,-Kč. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 6 655,-Kč. 

Pohledávka vznikla na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 198EX 1504/18-39 ze dne 

16.1.2020. Věřitel přihlašuje dle ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. svoji pohledávku spočívající v 

náhradě hotových výdajů do 4. skupiny v pořadí za oprávněným z této exekuce, kdy exekuce byla 

zahájena na návrh oprávněného dne 12.10.2018 - N. Pohledávku představující odměnu soudního 

exekutora přihlašuje dle ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. do 8. skupiny s pořadím ke dni doručení 

přihlášky pohledávky. 

V případě, že oprávněný z přerušené exekuce nebude v rámci rozvrhového jednání uspokojen, 

přihlašuje exekutor celou svoji pohledávku do 8. skupiny s pořadím ke dni doručení přihlášky 

pohledávky, tj. ke dni 12.2.2020. 

 

7) APS FUND ALPHA, a.s., IČO 01596039, se sídlem Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, zast. Mgr. 

Petr Slepička, advokát se sídlem Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 Nové Město pro částku ve výši 

40 750,70 Kč s příslušenstvím. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 55 378,92 Kč. 

Pohledávka vznikla na základě platebního rozkazu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí č.j. 14C 

162/2015-19 ze dne 10.9.2015. Dle věřitele se jedná o pohledávku 4. skupiny dle ustanovení § 337c 

odst. 1 písm. d) o.s.ř. V rámci skupiny se řídí pořadí přihlášené pohledávky dnem doručení exekučního 

návrhu soudnímu exekutorovi. 

 

8) OSSZ Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí pro částku ve výši 32 925,- Kč. Ke dni konání 

dražby činí nárok přihlášeného věřitele 32 925,-Kč. Pohledávka vznikla na základě vykonatelného 

platebního výměru č. 166/2019 ze dne 10.06.2019. Dle věřitele se jedná o pohledávku 4. skupiny dle 

ustanovení § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. V rámci skupiny se řídí pořadí přihlášené pohledávky dnem 

vzniku zástavního práva k prodaným nemovitostem, tj. dnem 8.8.2019. 

 

 

 

b) Přihlášky pohledávek, které byly odmítnuty ve smyslu ustanovení §336f odst. 4 o.s.ř. 

 

1) JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, 

Litoměřice pro částku ve výši 7 865,- Kč. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 

7 865,- Kč. Pohledávka vznikla na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 124 EX 993/15-98. 

K přihlášce nebyly připojeny listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku, nebo o 

pohledávku zajištěnou zástavním právem, když věřitel nedoložil pravomocný příkaz k úhradě nákladů 

exekuce. 

 

2) Město Česká Třebová, Staré nám. 78, 560 02 Česká Třebová, IČ: 00278653 pro částku ve výši 

755,- Kč. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 755,- Kč. K přihlášce nebyly 

připojeny listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku, nebo o pohledávku zajištěnou 

zástavním právem.  

 



3) Město Česká Třebová, Staré nám. 78, 560 02 Česká Třebová, IČ: 00278653 pro částku ve výši 

655,- Kč s příslušenstvím. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 755,- Kč. Přihláška 

není v souladu s ustanovením § 336f odst. 2 o.s.ř., když přihláška neobsahuje údaje o tom, do jaké 

skupiny pohledávka patří a skutečnosti významné pro pořadí pohledávky. 

 

4) VEMEX Energie a.s., IČ: 28903765, sídlem: Na Zátorce 289/3, 16000 Praha 6, zast. Mgr. Ondřej 

Vaněk, advokát, Olomouc, Riegrova 379/18, 779 00 pro částku ve výši 23 448,- Kč s příslušenstvím. 

Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 38 159,27 Kč. K přihlášce nebyly připojeny 

listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku, nebo o pohledávku zajištěnou zástavním 

právem.  

 

5) APS FUND ALPHA, a.s., IČO 01596039, se sídlem Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, zast. Mgr. 

Petr Slepička, advokát se sídlem Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 Nové Město pro částku ve výši 

3 907,- Kč označenou v přihlášce pohledávky jako příslušenství. K přihlášce nebyly připojeny listiny 

prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku, nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem.  

 

 

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

 

nejsou evidovány 

 

 

Soudní exekutor tímto vyzývá všechny přihlášené věřitele, aby do 15 dnů od vyvěšení této výzvy 

vyčíslili své pohledávky ke dni konání dražby, tj. ke dni …… . 

 

 

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 učiněným 

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 její pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, nebo požádat, aby k rozvržení 

rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám nebo žádosti o jednání učiněným později se 

nepřihlíží. 

 

 

 

V Praze dne 5.3.2020            

 

 

 

Mgr. Dušan Šnaider, v.r. 

soudní exekutor 
 

 

Za správnost: 

Vladimíra Ondráčková 

 

 


