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č.j.  132 EX  7651/09-190

Oznámení o přihlášených pohledávkách

Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3,
pověřený  k provedení  exekuce  v usnesení  o  nařízení  exekuce,  vydaného  Okresním  soudem  v  Liberci dne
06.01.2009 č.j.  71 Nc 7068/2008-21, na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Krajského soudu v
Ústí nad Labem ze dne 20.12.2007 č.j. 19 Cm 282/99-183 

proti povinné(mu): 2/ ALAMO HOLDING CORP.
se sídlem Newtown Barracks, Belize City – Marina Towers

na návrh oprávněné(ho): Polar consulting, s.r.o.
se sídlem U Kamýku 284/11, Praha, PSČ: 142 00, IČ: 27626164,
práv. zast. advokátem Mgr. Martin Žižka, advokát, se sídlem Václavské náměstí 846/1, 
Praha, PSČ: 110 00, IČ: 66233267

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 3.597.517,15 Kč a její příslušenství,
náklady nalézacího řízení ve výši 213.698,- Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady exekuce, 

oznamuje 

přihlášené  pohledávky,  o  kterých  rozhodne  v rozvrhu  nejvyššího  podání  dosaženého  v řízení  prodejem
nemovitých věcí povinného (ust. § 336p odst. 1, 2 o.s.ř. za použití ust. § 52 odst. 1, 2 e.ř. ve znění předpisů
účinných do 30. 11. 2017).

I. Seznam přihlášených pohledávek:  

a) Oprávněný: Polar consulting, s.r.o., se sídlem U Kamýku 284/11, Praha-Kamýk, PSČ: 142 00,
IČ: 27626164, práv. zast. advokátem Mgr. Martin Žižka, advokát,  se sídlem Václavské náměstí
846/1,  Praha-Nové  Město,  PSČ:  110  00,  IČ:  66233267  přihlásil  svou  pohledávku  k jejímuž
vymožení  byla  tato  exekuce  na  základě  exekučního  titulu  –  pravomocného  a  vykonatelného
rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20.12.2007 č.j. 19 Cm 282/99-183, nařízena.
Tuto svou pohledávku oprávněný vyčíslil ke dni dražby částkou 3.878.043,45 Kč. Oprávněný žádá
o zaplacení své pohledávky.
Jedná se o pohledávku třetí skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Pro pořadí je v rámci
skupiny rozhodné datum zahájení exekučního řízení (09. 12. 2008) ve smyslu § 337c odst. 5 písm.
a) o.s.ř.

b) Přihlášený věřitel:  Finanční úřad pro Liberecký kraj – Územní pracoviště v České Lípě,
Pátova 2892, 470 43 Česká Lípa, přihlásil dne 26. 04. 2022 svou pohledávku přiznanou na základě
Výkazu nedoplatků č.  j.  713843/22/2602-00540-501832 ze dne 26.  04.  2022.  Tuto pohledávku
věřitel  vyčíslil  částkou ve výši  6.090,  -  Kč.  Nejedná se  o  pohledává oprávněného z přerušené
exekuce. Pohledávka není zajištěna zástavním právem. 
Jedná se o pohledávku páté skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. e) o.s.ř. s tím, že pro pořadí
pohledávky ve skupině je rozhodný den doručení přihlášky pohledávky (26. 04. 2022), ve smyslu §
337c odst. 5 písm. c) o.s.ř.



c) Přihlášený věřitel: Polar consulting, s.r.o., se sídlem U Kamýku 284/11, Praha-Kamýk, PSČ:
142 00, IČ: 27626164, práv. zast. advokátem Mgr. Martin Žižka, advokát, se sídlem Václavské
náměstí 846/1, Praha-Nové Město, PSČ: 110 00, IČ: 66233267 přihlásil dne 19. 07. 2022 svou
pohledávku na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne
22. 9. 2008, č.j. 26 C 1/2004-125. Tuto svou pohledávku oprávněný vyčíslil ke dni dražby částkou
8.940.314,76 Kč. Oprávněný žádá o zaplacení své pohledávky. Jedná se o pohledávku oprávněného
z přerušené  exekuce  vedené pod sp.  zn.  132 EX 23467/09.  Pohledávka je  zajištěna  zástavním
právem dle zástavní smlouvy ze dne 16.07.1993 zapsané do katastru nemovitostí v rámci řízení č.
Z-12800075/1993-505.
Jedná se o pohledávku třetí skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Pro pořadí je v rámci
skupiny rozhodné datum den vzniku zástavního práva (16. 08. 1993) ve smyslu § 337c odst. 5
písm. d) o.s.ř.

II. Seznam odmítnutých přihlášených pohledávek:   

Nebyly odmítnuty žádné přihlášky. 

III. Seznam  přihlášených  pohledávek,  o  kterých  soudní  exekutor  doposud  nerozhodl,  zda  jej  
odmítne

Žádný z věřitelů nebyl vyzván k opravě přihlášky své pohledávky. 

Poučení: 

Oprávněný, ti, kdo přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé a povinný, mohou popřít přihlášené pohledávky co do
jejich pravosti, výše, zařazení do skupin a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle ust. § 336p
odst. 1 o.s.ř., nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti
učiněným později se nepřihlíží. Věřitel je povinen bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky,
ke kterým došlo po jejím doručen soudnímu exekutorovi. Při neoznámení odpovídá za škodu tím způsobenou. Jestliže soudní
exekutor do zveřejnění oznámení doposud nerozhodl o některé přihlášce podle § 336f odst. 4 o.s.ř., uvede tuto skutečnost v
oznámení  samostatně  (výrok  III.  tohoto  oznámení).  Nebude-li  přihláška  pohledávky  poté  odmítnuta,  zašle  soud
oprávněnému,  povinnému a  všem přihlášeným věřitelům,  o  jejichž  pohledávkách  soud 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.

V Praze dne 28.07.2022                                          

                        JUDr. Jan Fendrych, v.r.
                                 soudní exekutor 

Za správnost:  Mgr. Jana Holečková
exekutorský koncipient
pověřený soudním exekutorem                                                                

                                                                          otisk úředního razítka
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