Č.j.: 148 EX 13/21-188
Ev. č. opr.: 389/ASIND-RB-00001,2

Oznámení o přihlášených pohledávkách
Soudní exekutor Mgr. David Vybíral, LL.M., Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem Vítězné náměstí 829/10,
160 00 Praha 6, Česká republika pověřený k provedení exekuce Okresním soudem Liberec ze dne 18.01.2021, pod
č.j. 73 EXE 59055/2021-19, dle směnečného platebního rozkazu, Krajského soudu Ústí nad Labem - pobočka v
Liberci č.j. 39Cm 97/2019-19 ze dne 03.12.2019, rozsudku Krajského soudu Ústí nad Labem - pobočka v Liberci
č.j.39Cm 97/2019-45 ze dne 04.02.2020
na návrh oprávněného:

Bohemia Faktoring, a.s.
se sídlem Letenská 121/8, Praha-Malá Strana, IČ: 27242617,
práv. zast. advokátem Mgr. Petr Budziński, advokát, se sídlem Letenská 121/8, Praha,
PSČ: 118 00, IČ: 71333355

proti povinnému:

1/ GLASSOR s.r.o.
se sídlem Palackého 239/7, Liberec - Liberec VII - Horní Růžodol, IČ: 25449265,
práv. zast. advokátem JUDr. Pavel Hrášek, advokát, se sídlem Týnská 1053/21,
Praha, PSČ: 110 00, IČ: 49343262;
2/ Kateřina Tichá
bytem K Preciose č.e. 5, Šimonovice-Minkovice, RČ: 785619/0936,
práv. zast. advokátem JUDr. Pavel Hrášek, advokát, se sídlem Týnská 1053/21, Praha,
PSČ: 110 00, IČ: 49343262;
3/ Ing. Libor Kavan
bytem Palackého 239/7, Liberec-Liberec VII-Horní Růžodol, RČ: 620319/1038,
práv. zast. advokátem JUDr. Pavel Hrášek, advokát, se sídlem Týnská 1053/21, Praha,
PSČ: 110 00, IČ: 49343262

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 10.065.825,- Kč,úroky ve výši 6% ročně z částky
385.000,- EUR (10.065.825,- Kč k 07.01.2021) ode dne 20.06.2019 do zaplacení, směnečná odměna ve výši 1.283,- EUR
(33.544,04 Kč k 07.01.2021) náhradu nákladů soudního řízení ve výši 763.556,20 Kč a povinnosti povinného uhradit
oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,

oznamuje v souladu s ustanovením § 336p zák.č. 99/1963 Sb. (o.s.ř.) níže uvedené přihlášené pohledávky, o
nichž exekutor rozhodne v rozvrhu:
věřitel

identifikace
věřitele

datum
doručení
přihlášky
exekutorovi

celková výše pohl.
ke dni dražby (dle
sdělení
věřitele)
(23.11.2021)

zařazení
skupiny
sdělení
věřitele)

Bohemia
Faktoring, a.s.

IČ:
27242617

26.10.2021

36 488 722,36 Kč

4.skupina

Finanční úřad
pro Liberecký
kraj – územní
pracoviště
Liberec

27.10.2021

4 061 441,- Kč

6. skupina

do
(dle

pořadí
skupině
sdělení
věřitele)
rozh.datum
12.9.2016
29.9.2017

rozh.datum
27.10.2021

ve
(dle

a

důvod vzniku pohledávky

Zástavní
smlouva
ZN/03/NCRAM/01/25449265
ze dne 12.9.2016, Zástavní
smlouva
ZN/04/NCRAM/01/25449265
ze dne 27.9.2017, exekuční
řízení vedené pod č.j. 148Ex
13/21
Výkaz
nedoplatků
č.j.:
1285719/21/2601-00540507338

Seznam odmítnutých přihlášek a důvod odmítnutí: -------------------------------------------------------------------------

Poučení:
V souladu s ust.§ 336b odst. 4 písm.b) o.s.ř. může oprávněný, další věřitelé povinného a povinný 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 se nepřihlíží.
V souladu s ust. § 336f odst. 5 o.s.ř. jsou věřitelé povinni bezodkladně oznámit exekutorovi změny týkající se
přihlášky, ke kterým došlo po doručení přihlášky exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím
způsobenou.
V Praze dne 11.01.2022
_______________________
Mgr. Kateřina Felčárková
pověřená Mgr. Davidem Vybíralem, LL.M.

