
č.j. 017 EX 1896/13-298 
 
 

OZNÁMENÍ  
o př ihlášených pohledávkách 
ve smyslu § 336p odst. 1 OSŘ  

 
 
spis. zn. 017 EX 1896/13-298 
 
dne 03.06.2019 
ve věci exekuce 
 
ve věci oprávněného:  IFIS investiční fond, a.s., se sídlem Vodičkova 791/41, 

Praha, IČ: 24316717, zast. Mgr. Marek Indra, advokát, se 
sídlem Čechyňská 361/16, Brno, IČ: 66244757, 

 
proti povinnému: 1/ Marek Stejskal, bytem Družstevní 48/4, Čečelice, PSČ: 

277 32, IČ: 76398005, RČ: 791012; 2/ Petra Hamplová, 
bytem Sekaninova 1021/26, Praha, PSČ: 128 00, RČ: 
775615, 

 
Datum konání dražby: 28.05.2019  
Datum zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce exekutora: 04.06.2019 
 
Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Tábor oznamuje, že ve shora 
uvedené věci byly podány následující přihlášky. O těchto pohledávkách bude 
rozhodnuto v rozvrhu. 
Tito věřitelé se zároveň poučují, že nejpozději do patnácti dnů od zveřejnění tohoto 
oznámení mohou popírat přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, 
zařazení do skupiny a pořadí v této skupině. Ve stejné lhůtě pak mohou žádat, aby 
k rozvržení rozdělované podstaty byla nařízeno jednání. K námitkám o popírání 
pohledávek a k žádostem o rozvrhové jednání, které budou učiněny po této lhůtě, 
se nepřihlíží. (§ 336b odst. 4 písm. b) OSŘ). 
 
Věřitelé, o jejichž pohledávkách bude rozhodováno v rozvrhu, 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. 
(§ 336f odst. 5 OSŘ) 
 
1. přihláška: 
věřitel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.,  

IČ: 00005886; pohl. proti POV 2/ Petře 
Hamplové 

sdělení věřitele o zařazení do skupiny: dle § 337c, odst.1, písm.d), o.s.ř. -  
4.skupina, pohl. dalšího oprávněného, 
sp.zn. 067 EX 11848/14 

dle § 337c, odst.1, písm.d), o.s.ř. -  
4. skupina, pohledávka zajištěná EZP č.j. 



067 EX 11848-12 ze dne 09.06.2014;  

 

sdělení věřitele o pořadí v této skupině den vzniku EZP 11.06.2014 

 
2. přihláška: 
věřitel: ČESKÁ TELEVIZE pohl. proti POV 1/ Marku 

Stejskalovi 

sdělení věřitele o zařazení do skupiny: pohl. dalšího oprávněného dle § 337c, odst. 
1, písm.d), o.s.ř.; sp.zn. 067 EX 19643/14  

sdělení věřitele o pořadí v této skupině den zahájení ex. řízení 06.10.2014  

 
3. přihláška: 
věřitel: CP Inkaso s.r.o., IČ 29027241; proti POV 1/ 

Marku Stejskalovi 

sdělení věřitele o zařazení do skupiny: pohl. dalšího oprávněného dle § 337c, odst. 
1, písm.d), o.s.ř.; sp.zn. 120 EX 32008/13 

sdělení věřitele o pořadí v této skupině den zahájení: 
11.09.2013 
14.10.2015 

 
4. přihláška: 
věřitel: Kortesona plus s.r.o., IČ 28982622; proti 

POV 1/ Marku Stejskalovi 

sdělení věřitele o zařazení do skupiny: pohl. dalšího oprávněného dle § 337c, odst. 
1, písm.d), o.s.ř.; sp.zn. 103 EX 33249/13 

pohl. zajištěná EZP 

sdělení věřitele o pořadí v této skupině den zahájení ex. řízení 29.07.2013 

 
5. přihláška: 
věřitel: ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., IČ 

14500469; pohl. proti POV 1/ Marku 
Stejskalovi 

sdělení věřitele o zařazení do skupiny: pohl. dalšího oprávněného dle § 337c, odst. 
1, písm.d), o.s.ř.; sp.zn. 030 EX 19900/14 

sdělení věřitele o pořadí v této skupině den zahájení ex. řízení 30.06.2014 

 



 
Soudní exekutor oznamuje, že nebyly odmítnuty žádné přihlášky pohledávek. 
 
Do zveřejnění tohoto oznámení dosud nebylo rozhodnuto o přihlášce pohledávky: 
 
věřitel: Václav Němec, Sekaninova 26, Praha 2 

důvod: neúplná přihláška, běží lhůta k doplnění 

 
 

 
 
Soudní exekutor: Mgr. Martina Douchová 
 

  

 


