
č.j.: 174 EX 258/17-261 

č.o.: / 

Oznámení o přihlášených pohledávkách 

V exekuční věci vedené pod sp. zn.: 174 EX 258/17 na základě exekučního titulu, kterým je rozsudek 

č.j. 10 Nc 1074/2015-63, který vydal Okresní soud v Třebíči dne 07.01.2016 a který se stal 

pravomocným dne 20.02.2016 a vykonatelným dne 20.02.2016 a na základě: pověření Okresní soud v 

Třebíči, č.j. 15 EXE 1597/2017-14, ze dne 06.06.2017, o vymožení pohledávky oprávněného 1. 

MARTIN HYNEK, Zahraničního odboje 936/18, 67401, Třebíč, zast. Mgr. Martin Lorenc, advokát, 

Stavitelská 1099/6, 16000, Praha 6, 2. PETR HYNEK, Zahraničního odboje 936/18, 67401, Třebíč, 

zast. Mgr. Martin Lorenc, advokát, Stavitelská 1099/6, 16000, Praha 6 proti povinnému MARTIN 

HYNEK, Zahraničního odboje 936/18, 67401, Třebíč, nar.20.11.1978, 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 258/17-201, ze dne 7.4.2021 

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) JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, Veveří 125, 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. 137 EX 9271/20-31 ze dne 16.11.2020. 

Věřitel žádá, aby jeho pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337 c odst. 1 písm. h) zákona č. 

99/1963 Sb., do osmé skupiny, nicméně s ohledem na ust. § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., 

žádáme, aby v případě uspokojení pohledávky oprávněného byly hotové výdaje soudního exekutora ve 

výši 3.500,- Kč, spolu s 21 % DPH uspokojeny ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka 

oprávněného. V takovém případě žádá soudní exekutor o zařazení pohledávky ve výši 4.235,- Kč 

v souladu s ust. § 337 c písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., do čtvrté skupiny. 

Pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora v osmé skupině, je pro pořadí pohledávky 

rozhodující den doručení této přihlášky. 

Pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora ve čtvrté skupině, je pro pořadí pohledávky 

rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného, tj. 31.08.2020, 

když předmětné nemovité věci povinného byly postiženy exekučním příkazem k provedení exekuce 

jejich prodejem. 

 

2) Městský úřad Třebíč, Karlovo nám. Č. 55/104, Třebíč pro částku ve výši 2 500,-Kč. Ke dni konání 

dražby činí nárok přihlášeného věřitele 2 500,- Kč. Pohledávka vznikla na základě rozhodnutí 

Městského úřadu Třebíč č.j. OSČ-Př-220/16-6/Ira, ze dne 27.7.2016 a výkazu nedoplatků č.j. OF ze 

dne 9.4.2021. Jedná se o pohledávku 6. skupiny ve smyslu ustanovení § 337c odst. 1 písm. f) 



o.s.ř.V rámci skupiny se řídí pořadí přihlášené pohledávky dnem 12.4.2021, tedy dnem doručení 

přihlášky soudnímu exekutorovi. 

 

3) Mgr. Jiří Král, soudní exekutor, Exekutorský úřad Ostrava, Dvořákova 1515/2, Ostrava 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. 043 EX 1121/20. V případě, že z 

rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla 

pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši 

uspokojena i pohledávka oprávněného z exekuce sp.zn. 043 EX 1121/20, soudní exekutor žádá, aby 

- pohledávka ve výši 4.235 Kč, představující náhradu hotových výdajů byla na základě ust. § 15 odst. 

2 zákona č. 119/2001 Sb., zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm d) o.s.ř. do čtvrté skupiny s 

tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z 

exekuce sp. zn. 043 EX 1121/20, tedy den 07.09.2020 - pohledávka ve výši 2.420,- Kč, představující 

odměnu soudního exekutora, byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. do osmé 

skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi 

doručen exekuční návrh oprávněného z exekuce sp. zn. 043 EX 1121/20, tedy den 07.09.2020. 

V případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z exekuce sp. zn. 

043 EX 1121/20, soudní exekutor žádá, aby pohledávka z nákladů exekuce ve výši 6.655,- Kč byla 

zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm h) o.s.ř. do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této 

pohledávky je rozhodující den, kdy byla tato přihláška doručena do dražebního jednání. 

 

4)  Společenství vlastníků jednotek pro dům Zahraničního odboje čp.936, 937,938, v Třebíči, se 

sídlem Zahraničního odboje 936/18, Borovina, 674 01 Třebíč, IČ: 262 79 916  pro částku ve výši 

37 583,60 Kč s příslušenstvím. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 42 441,48 Kč. 

Pohledávka vznikla na základě rozsudku Okresního soudu v Třebíči ze dne 18.2.2020, č.j. 21 C 

63/2019-33 a rozsudku Okresního soudu v Třebíči ze dne 26.1.2021, č.j. 12 C 253/2020-30. Jedná se o 

pohledávku 2. skupiny ve smyslu ustanovení § 337c odst. 1 písm. b) o.s.ř. V rámci skupiny se řídí 

pořadí přihlášené pohledávky dnem 16.4.2021, tedy dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi. 

 

 

5) JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, Komenského 38, Přerov  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. 203 EX 28230/20-39, ze dne 14.4.2021. 

Přihlásí-li si oprávněný přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá 

soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. o uspokojení hotových 

výdajů ve výši 4.235,-Kč včetně DPH) v pořadí přihlášky oprávněného, tj. ke dni dojití exekučního 

návrhu soudnímu exekutorovi, tj. dle § 337c odst. 1 písm. c) a odměny ve výši 2.420,- Kč včetně DPH 

ve VI./VII skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) dle § 337c odst. 1, s tím, že 

nebude-li pohledávka soudního exekutora na hotových výdajích zařazena do III. skupiny (respektive 

IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) nechť je zařazena v pořadí části pohledávky odměny soudního 

exekutora v VI. respektive VII. skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s 

pořadím ke dni dojití přihlášky. 

 

 

6) COFIDIS s.r.o., se sídlem Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, IČ: 27179907, zast. Mgr. Jiřím Sitou, 

advokátem se sídlem Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 pro částku ve výši 44 894,12 Kč 

s příslušenstvím. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 66 100,50 Kč. Pohledávka 

vznikla na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 52 C 101/2020-17 ze dne 18.5.2020. 

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 31.8.2020, dnem doručení exekučního návrhu soudnímu 

exekutorovi. 

 

7) Česká televize, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4 - Podolí, pro částku ve výši 675,-Kč 

s příslušenstvím. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 1 617,44 Kč. Pohledávka 

vznikla na základě rozsudku Okresního soudu v Třebíči, č.j. 12 C 308/2019-16 ze dne 30.1.2020. 

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 1.9.2020, dnem doručení exekučního návrhu soudnímu 

exekutorovi. 



 

8) Finanční úřad pro kraj Vysočina, Územní pracoviště v Třebíči, Žerotínovo nám. 17/1, Třebíči pro 

částku ve výši 449,- Kč. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 449,- Kč. Pohledávka 

vznikla na základě vykonatelného výkazu nedoplatků č.j. 932137/21/2912-00540-704265 sestaveného 

ke dni 6.5.2021. Jedná se o pohledávku 6. skupiny ve smyslu ustanovení § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř. 

V rámci skupiny se řídí pořadí přihlášené pohledávky dnem 7.5.2021, dnem doručení přihlášky 

soudnímu exekutorovi. 

 

 

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

 

1) Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 42/106, Brno  pro 

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

Pohledávka vznikla na základě pověření soudního exekutora č.j. 21 EXE 398/2020-14, které vydal 

Okresní soud v Třebíči dne 9.9.2020. 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) Okresní soud v Třebíči, Bráfova tř. 502/57, Třebíč pro částku ve výši 15 890,- Kč. Ke dni konání 

dražby činí nárok přihlášeného věřitele 15 890,- Kč. Pohledávka vznikla na základě rozsudku 

Okresního soudu v Třebíči ze dne 13.7.2017, sp.zn. 10 P 99/2016. K přihlášce nebyly připojeny listiny 

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

když věřitel doložil pouze kopii exekučního titulu bez konverzní doložky. 

 

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 18.5.2021. 

 

 

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 19.5.2021            

 

 

 

Mgr. Dušan Šnaider, v.r. 

soudní exekutor 
 

 



Za správnost: 

Vladimíra Ondráčková 

 

 


