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Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš 
se sídlem Bohunická 728/24a, 619 00 Brno 

tel. +420 543 255 504, 506, www.exekutor-brno.cz, e-mail: exekutor-brno@exekutor-brno.cz, DS: fv5g79t 
bankovní spojení: 2104432288/2700, variabilní symbol: 113020 

 
 č.j. 009  EX 1130/20-39 

 
Exekutorská komora České republiky 
Na Pankráci 1062/58  
Praha 4  
140 0 
__________________________ 
 
 
Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město se sídlem Bohunická 728/24a, 
619 00 Brno, pověřený provedením exekuce na základě pověření Městský soud v Brně, č.j. 102 E 3084/2010-9, 
ze dne 24.02.2011 a č.j. 74 E 1944/2011-3, ze dne 27.06.2011, kterým byla nařízena exekuce na základě 
exekučního titulu, kterým je platební výměr č.j. 2140903948, který vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna České 
republiky dne 27.08.2009 a který se stal pravomocným dne 12.10.2007 a vykonatelným dne 30.10.2007, platební 
výměr č.j. 4240903949, který vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky dne 27.08.2009 a který se 
stal pravomocným dne 12.10.2007 a vykonatelným dne 12.10.2007, výkaz nedoplatků č.j. 7241002443, který 
vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky dne 29.11.2010 a vykonatelným dne 01.12.2010 
k uspokojení pohledávky 
 
oprávněného:  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 13000, Praha 3, IČ 

41197518  
  
proti povinnému:  VLADIMÍR OLEJNÍK, Ečerova 966/4, 63500, Brno, nar.10.06.1969 
 
ve výši  43 171,00 Kč s příslušenstvím 

 
sděluje,  že  v  souladu  s  bodem  2  čl.  II  přechodných  ustanovení  zákona  č.  396/2012  Sb.,  kterým  se  mění  od  
1.1.2013 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Městský soud v Brně dosavadní věc výkonu rozhodnutí 
pod spis. zn. 102 E 3084/2010 a spis. zn. 74 E 1944/2011 předal soudnímu exekutorovi, kterým je Mgr.Ing. 
Josef Cingroš, v.r. soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město se sídlem Bohunická 728/24a, 619 00 Brno, 
který v ní dále bude pokračovat jako v exekučním řízení vedeném pod spis. zn. 009 EX 1130/20. 
 
S ohledem na bod 8. čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění od 1.1.2013 zákon 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Vás tímto soudní exekutor žádá o zveřejnění Protokolu o předání spisu 
soudnímu exekutorovi na internetových stránkách Exekutorské komory České republiky. Předmětný protokol 
naleznete v příloze tohoto přípisu. 
 
V Brně dne 16.10.2020  
 

_________________________ 
Mgr. Ing. Josef Cingroš 

soudní exekutor 
 

 
Vyřizuje: Růžena Poliaková  
 
 
Poučení: Pokud Vám tato písemnost byla doručena bez podpisu a otisku razítka, byla vyhotovena provozovatelem poštovních služeb a je 
platná. Na Vaši písemnou žádost ji zašleme na elektronickou adresu uvedenou v žádosti v elektronické podobě s platným el. podpisem nebo ji 
obdržíte v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat. 
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 
 
Ověřuji pod pořadovým číslem 132879070-270540-201016112304, že tento dokument, který vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu. 
 
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku 
 
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Lucie Konečná  
Vystavil: Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor  
Pracoviště: Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor 
 
V Brně dne 16.10.2020 
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 
 
Ověřuji pod pořadovým číslem 132879048-270540-201016112251, že tento dokument, který vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu. 
 
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku 
 
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Lucie Konečná  
Vystavil: Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor  
Pracoviště: Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor 
 
V Brně dne 16.10.2020 
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