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Mgr. Bednář Richard, soudní exekutor, Na Plískavě č.p. 1525/2, Praha, 102 00 (vchod z ulice Hostivařská)

tel.: 272 101 211, email: info@exekuce.com, IČ: 66241146, http://www.exekuce.com

Č.j.: 003 EX 5897/19-60

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH

V exekuční  věci  oprávněného: Vodafone Czech Republic  a.  s.,  se  sídlem náměstí  Junkových 2808/2,
Praha,  PSČ: 155 00,  IČ: 25788001,  práv.  zast.  advokátem JUDr.  Majer  Roman, advokát,  se  sídlem
Vyskočilova 1326/5, Praha, PSČ: 140 00, IČ: 45417491, 

proti povinnému: Mai Thi Thuy, bytem Smetanovo náměstí č.p. 114, Litomyšl, PSČ: 570 01,  dat. nar.:
10.03.1964,

s odkazem na ust. § 52 e.ř. v souladu s ust. § 336p odst. 1 a 2 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, o
kterých přihlášených pohledávkách rozhodne v rozvrhu nejvyššího podání dosaženého v exekuci
prodejem nemovitých věcí povinného, vedeným pod spisovou značkou 003 EX 5897/19.

I. Seznam přihlášených pohledávek:

Přihlášený věřitel
Výše

pohledávky
ke dni dražby

Skupina Pořadí Poznámka

 JUDr. Alan Havlice, s.e.   4.373,28 Kč
skupina čtvrtá
písm. d) dle §
337c  odst.  1
o.s.ř.

14.12.2015

 JUDr. Alan Havlice, s.e.   3.630,- Kč
skupina osmá
písm. h) dle §
337c  odst.  1
o.s.ř.

14.12.2015

 ČEZ Prodej, a.s.  22.377,- Kč
skupina čtvrtá
písm. d) dle §
337c odst. 1 
o.s.ř.

14.12.2015

JUDr. Ingrid Švecová, s.e.   4.840,- Kč
skupina čtvrtá
písm. d) dle §
337c odst. 1 
o.s.ř.

09.12.2019

JUDr. Ingrid Švecová, s.e.   919,60 Kč
skupina osmá
písm. h) dle §
337c odst. 1 
o.s.ř.

30.08.2022

VZP ČR  137.880,- Kč
skupina čtvrtá
písm. d) dle §
337c odst. 1 
o.s.ř.

14.02.2017

Pavol Kováčik
nar. 14.7.1962

 
 
 578.769,86 Kč

skupina osmá
písm. h) dle §
337c odst. 1 
o.s.ř.

07.10.2022

EOS Investment Česká republika, 
s.r.o.     4.667,73 Kč

skupina čtvrtá
písm. d) dle §
337c odst. 1 
o.s.ř.

09.12.2019



II. Seznam odmítnutých přihlášených pohledávek: 
NEJSOU

III. Seznam přihlášených pohledávek, o kterých soudní exekutor doposud nerozhodl, zda je odmítne:  
NEJSOU

P o u č e n í: 

Přihlášení věřitelé mohou jako další věřitelé povinného 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 žádosti o
jednání učiněným později nebude přihlíženo (ust. § 336b odst. 4 písm. b) OSŘ).

Přihlášení věřitelé jsou povinni bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky,
ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím
způsobenou (ust. § 336f odst. 5 OSŘ).

Jestliže  soudní  exekutor  do  zveřejnění  tohoto  oznámení  nerozhodl  o  některé  přihlášce,  uvede  tuto
skutečnost  v oznámení  samostatně  (viz.  oddíl  III.  shora).  Nebude-li  přihláška  pohledávky  poté
odmítnuta, zašle soudní exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž
pohledávkách soudní exekutor rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky,
a poučí je, že nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou pohledávku popřít co do její
pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí nebo požádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo
nařízeno jednání, s tím, že k námitkám nebo žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží (ust. §
336p odst. 2 OSŘ).

V Praze dne 08.11.2022

Mgr. Martin Zlatuška
exekutorský kandidát

pověřený soudním exekutorem
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