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č.j. 132 EX 455/12-93
evid. č. opr.: 8067498

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 Obvodním soudem pro Prahu 2 dne
13.03.2012 č.j. 52 EXE 314/2012 - 10, na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Obvodního soudu
pro Prahu 2 ze dne 30.04.2010 č.j. 24 EC 889/2009-23
proti povinné(mu):

Gabriel Krupička
bytem náměstí Míru 600/20, Praha-Vinohrady, PSČ: 120 00, IČ: 49657232, RČ:
710804/0038

na návrh oprávněné(ho):

Tessile ditta a.s.
se sídlem Rytířská 4, PRAHA 1-NOVÉ MĚSTO, PSČ: 110 00, IČ: 27822117,
práv. zast. advokátem JUDr. Pavel Truxa, advokát, se sídlem Josefa Knihy 177, Rokycany,
PSČ: 337 01, IČ: 66232074

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 968,- Kč a její příslušenství, tj.
úroky z prodl. ve výši 10.5% ročně z částky 968,- Kč ode dne 15.06.2008 do 30.06.2008, úroky z prodl. ve výši
reposazby navýšené o 7 procentních bodů z částky 968,- Kč ode dne 01.07.2008 do zaplacení, náklady
nalézacího řízení ve výši 6.420,- 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 31. 12. 2012).
I.

Seznam přihlášených pohledávek:

a) Oprávněný: Tessile ditta a.s., se sídlem Rytířská 4, PRAHA 1-NOVÉ MĚSTO, PSČ: 110 00,
IČ: 27822117, práv. zast. advokátem JUDr. Pavel Truxa, advokát, se sídlem Josefa Knihy 177,
Rokycany, PSČ: 337 01, IČ: 66232074 přihlásil svou pohledávku k jejímuž vymožení byla tato
exekuce na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne
30. 04. 2010 č. j. 24 EC 889/2009-23, nařízena. Tuto svou pohledávku oprávněný vyčíslil ke dni
dražby částkou 10.912,06 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 (26. 01. 2012) ve smyslu § 337c odst. 5 písm.
a) o.s.ř.
b) Přihlášený věřitel: Pojišťovna Patricie a.s., IČ: 61859869, Spálená 75/16, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2866 právně zastoupen: Mgr.
Josefem Veverkou, advokátem, Janáčkovo nábřeží 7, 150 00 Praha přihlásil dne 25. 11. 2020 svou
pohledávku přiznanou na základě rozsudku č. j. 14 C 112/2007-73, vydal Okresní soud pro Praha 2
dne 08. 01. 2009, Tuto svou pohledávku věřitel vyčíslil částkou ve výši 8.561,40 Kč. Pohledávka
není zajištěna zástavním právem. Jedná se o pohledávku z přerušené exekuce vedené pod sp. zn.
134 EX 19729/12. V rámci řízení byl vydán exekuční příkaz postihující shodné nemovité věci pod
č. j. 134 EX 19729/12-161 ze dne 03. 05. 2016. Skupina a pořadí pohledávky, které by oprávněný z
přerušené exekuce měl v jím vedené exekuci, mu zůstává v dříve nařízené exekuci ve smyslu § 15

odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících
výkonů rozhodnutí, při rozvrhu rozdělované podstaty zachováno. Pro pořadí pohledávky je pak ve
smyslu § 337c odst. 5 písm. a) ve spojení s § 337c odst. 5 poslední věta o.s.ř. rozhodující den, kdy
bylo exekuční řízení vedené oprávněným zahájeno (28. 12. 2012). Přihlášený věřitel požádal o
zaplacení své pohledávky.
Jedná se o pohledávku třetí skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Pro pořadí této
pohledávky je v rámci skupiny rozhodné datum zahájení exekučního řízení (28. 12. 2012) ve
smyslu § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř.
c) Přihlášený soudní exekutor: Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň – město, IC
71329277, se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň přihlásil dne 20. 11. 2020 svou pohledávku
přiznanou na základě příkazu k úhradě nákladu exekuce 134 EX 19729/12-101 ze dne 09. 06. 2014.
Tuto pohledávku věřitel vyčíslil částkou ve výši 7.865, - Kč. K vymožení pohledávky byl vydán
exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí č. j. 134 EX 19729/12-161 ze dne 03. 05. 2016.
Pohledávka není zajištěna zástavním právem. Tuto pohledávku věřitel přihlásil dle ustanovení § 15
zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů
rozhodnutí. Dle ustanovení § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy
souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí a s rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky č. j.
20 Cdo 3121/2011 ze dne 17. 7. 2012 byl věřitel pro pohledávku hotových výdajů ve výši 4.235, Kč zařazen do třetí skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Pro pořadí této pohledávky v
rámci této skupiny je rozhodné datum zahájení exekučního řízení (28. 12. 2012) ve smyslu § 337c
odst. 5 písm. a) o.s.ř. Pohledávka odměny soudního exekutora ve výši 3.630, - Kč patří do šesté
skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř. Pro pořadí této pohledávky je v rámci této skupiny
rozhodné datum, kdy byla přihláška doručena soudnímu exekutorovi (20. 11. 2020), ve smyslu §
337c odst. 5 písm. c) o.s.ř.
d) Přihlášený věřitel: Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 000 06 963,
Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8 (doručovací adresa ÚP
PSSZ Praha 1 Biskupská, Biskupská 1752/7, 110 02 Praha 1) přihlásil dne 24. 11. 2020 svou
pohledávku přiznanou na základě Platebního výměru č. j. 42813/030/8014/8.10.2014/1513/SO ze
dne 08. 10. 2014. Tuto pohledávku věřitel vyčíslil částkou ve výši 15.493, - 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 (24. 11. 2020), ve smyslu §
337c odst. 5 písm. c) o.s.ř.
e) Přihlášený věřitel: Hlavní město Praha, IČ 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00
Praha 1, Městská policie hl. m. Prahy právní oddělení přihlásil dne 25. 11. 2020 svou pohledávku
přiznanou na základě pokutového bloku, který vydal MP hl. m. Prahy dne 2. 6. 2016, č.j. E0056535
GE/2013. Tuto svou pohledávku věřitel vyčíslil částkou ve výši 1.100, - Kč. Pohledávka není
zajištěna zástavním právem. Jedná se o pohledávku z přerušené exekuce vedené pod sp. zn. 101 EX
7195/17. V rámci řízení byl vydán exekuční příkaz postihující shodné nemovité věci pod č. j. 101
EX 7195/17-8 ze dne 07. 12. 2017. Skupina a pořadí pohledávky, které by oprávněný z přerušené
exekuce měl v jím vedené exekuci, mu zůstává v dříve nařízené exekuci ve smyslu § 15 odst. 1
zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů
rozhodnutí, při rozvrhu rozdělované podstaty zachováno. Pro pořadí pohledávky je pak ve smyslu §
337c odst. 5 písm. a) ve spojení s § 337c odst. 5 poslední věta o.s.ř. rozhodující den, kdy bylo
exekuční řízení vedené oprávněným zahájeno (20. 11. 2017). Přihlášený věřitel požádal o zaplacení
své pohledávky.
Jedná se o pohledávku třetí skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Pro pořadí této
pohledávky je v rámci skupiny rozhodné datum zahájení exekučního řízení (20. 11. 2017) ve
smyslu § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř.
f) Přihlášený věřitel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická
4/2020, 130 00 Praha 3, IČ 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a
Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 03. 12. 2020 svou pohledávku
přiznanou na základě Platebního výměru č. 4240213311, č. 2140213310. Tuto svou pohledávku
věřitel vyčíslil částkou ve výši 42.217, - Kč. Pohledávka není zajištěna zástavním právem. Jedná se
o pohledávku z přerušené exekuce vedené pod sp. zn. 223 EX 3470/12. V rámci řízení byl vydán
exekuční příkaz postihující shodné nemovité věci pod č. j. 223 EX 3470/12-47. Skupina a pořadí
pohledávky, které by oprávněný z přerušené exekuce měl v jím vedené exekuci, mu zůstává v dříve

nařízené exekuci ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro
případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, při rozvrhu rozdělované podstaty zachováno.
Pro pořadí pohledávky je pak ve smyslu § 337c odst. 5 písm. a) ve spojení s § 337c odst. 5 poslední
věta o.s.ř. rozhodující den, kdy bylo exekuční řízení vedené oprávněným zahájeno (11. 07. 2012).
Přihlášený věřitel požádal o zaplacení své pohledávky.
Jedná se o pohledávku třetí skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Pro pořadí této
pohledávky je v rámci skupiny rozhodné datum zahájení exekučního řízení (11. 07. 2012) ve
smyslu § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř.
g) Přihlášený věřitel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická
4/2020, 130 00 Praha 3, IČ 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a
Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 03. 12. 2020 svou pohledávku
přiznanou na základě Výkazu nedoplatků č. 1940708044. Tuto svou pohledávku věřitel vyčíslil
částkou ve výši 54.012, - Kč. Pohledávka není zajištěna zástavním právem. Jedná se o pohledávku
z přerušené exekuce vedené pod sp. zn. 223 EX 3535/16. V rámci řízení byl vydán exekuční příkaz
postihující shodné nemovité věci pod č. j. 223 EX 3535/16-14. Skupina a pořadí pohledávky, které
by oprávněný z přerušené exekuce měl v jím vedené exekuci, mu zůstává v dříve nařízené exekuci
ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně
probíhajících výkonů rozhodnutí, při rozvrhu rozdělované podstaty zachováno. Pro pořadí
pohledávky je pak ve smyslu § 337c odst. 5 písm. a) ve spojení s § 337c odst. 5 poslední věta o.s.ř.
rozhodující den, kdy bylo exekuční řízení vedené oprávněným zahájeno (21. 10. 2016). Přihlášený
věřitel požádal o zaplacení své pohledávky.
Jedná se o pohledávku třetí skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Pro pořadí této
pohledávky je v rámci skupiny rozhodné datum zahájení exekučního řízení (21. 10. 2016) ve
smyslu § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř.
h) Přihlášený věřitel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická
4/2020, 130 00 Praha 3, IČ 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a
Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 03. 12. 2020 svou pohledávku
přiznanou na základě Platebního výměru č. 1941705146. Tuto svou pohledávku věřitel vyčíslil
částkou ve výši 267.449, - Kč. Pohledávka není zajištěna zástavním právem. Jedná se o pohledávku
z přerušené exekuce vedené pod sp. zn. 223 EX 2367/17. V rámci řízení byl vydán exekuční příkaz
postihující shodné nemovité věci pod č. j. 223 EX 2367/17-24. Skupina a pořadí pohledávky, které
by oprávněný z přerušené exekuce měl v jím vedené exekuci, mu zůstává v dříve nařízené exekuci
ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně
probíhajících výkonů rozhodnutí, při rozvrhu rozdělované podstaty zachováno. Pro pořadí
pohledávky je pak ve smyslu § 337c odst. 5 písm. a) ve spojení s § 337c odst. 5 poslední věta o.s.ř.
rozhodující den, kdy bylo exekuční řízení vedené oprávněným zahájeno (12. 07. 2017). Přihlášený
věřitel požádal o zaplacení své pohledávky.
Jedná se o pohledávku třetí skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Pro pořadí této
pohledávky je v rámci skupiny rozhodné datum zahájení exekučního řízení (12. 07. 2017) ve
smyslu § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř.

V Praze dne 15. 07. 2021
JUDr. Jan Fendrych, v.r.
soudní exekutor
Za správnost: Mgr. Jana Holečková
pověřená soudním exekutorem
otisk úředního razítka
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