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č.j. 145 EX 17/21-134
V Praze dne:  10.10.2022

OZNÁMENÍ EXEKUTORA O PODANÝCH PŘIHLÁŠKÁCH K VÝTĚŽKU DRAŽBY

Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Bryksova 81/48, 19800
Praha  14,  pověřený  k provedení  exekuce  Obvodním soudem pro  Prahu  1 dne  03.03.2021, č.j.  49  EXE
511/2021-11, podle vykonatelného  notářského zápisu Mgr. Jana Rybářová, notářka  , č.j.  N 115/2019, NZ
150/2019 ze dne 07.06.2019 

oznamuje, že ve věci dražby konané dne 17.8.2022 pod č.j. 145 EX 17/21-67 přihlásili věřitelé své
pohledávky za povinným: 
1/ Business Potential s.r.o., se sídlem Uhelný trh 414/9, Praha, PSČ: 110 00, IČ: 05599644; 
2/ Róbert Štefko, bytem Tulská 5308/53, Banská Bystrica, PSČ: 974 01, RČ: 770927/7521

ve výši a s navrženým zařazením do skupiny a pořadím ve skupině k rozvrhu výtěžku dražby takto:
a)
pohledávka oprávněného Ladislav Marek, bytem Písnické zahrady 421/15, Praha, RČ: 670924/0384,  ve výši
1.830.000,- Kč,  úroky  ve  výši  úroky  ve  výši  12% ročně  z  částky  900.000,-  Kč  ode  dne  22.03.2019  do
28.03.2019, úroky ve výši 12% ročně z částky 1.500.000,- Kč ode dne 29.03.2019 do 21.05.2019, úroky ve výši
12% ročně z částky 1.830.000,- Kč ode dne 22.05.2019 do 30.09.2019, úroky ve výši 12% ročně z částky
330.000,- Kč ode dne 01.10.2019 do 31.10.2019, úroky ve výši 20% ročně z částky 1.500.000,- Kč ode dne
30.09.2019 do 31.10.2019, úroky ve výši 20% ročně z částky 1.830.000,- Kč ode dne 31.10.2019 do zaplacení,
úroky ve výši 10% ročně z částky 1.500.000,- Kč ode dne 01.10.2019 do zaplacení, úroky ve výši 10% ročně z
částky 330.000,- Kč ode dne 01.11.2019 do zaplacení, celkem k 17.8.2022 částka 4.158.970.52 Kč, se zařazením
do čtvrté skupiny  podle § 337c odst.  1 písm. d) o.s.ř.  s tím, že pro pořadí ve skupině je rozhodující den
zahájení řízení 19.2.2021
b)
přihláška věřitele  Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Mgr. David Vybíral, pověřený provedením exekuce
Obvodním soudem pro Prahu 5 ze dne 25.02.2022, č.j. 14 EXE 2287/2021-19 na nákladech exekuce v  částce 6.655,- Kč
sestávající z odměny soudního exekutora ve výši 2.000,- Kč plus 21% DPH ve výši 420,- Kč a náhrady hotových výdajů
ve výši 3.500,- Kč plus 21% DPH ve výši 735,- Kč. S navrženým, že v případě, kdy z rozdělované podstaty
bude  v  souladu  s  ust.  §  15  zákona  č.  119/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  pravidla  pro  případy  souběžně
probíhajících výkonů rozhodnutí  (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“)  v plné výši uspokojena i  pohledávka
oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 3.500,- Kč + DPH = 4.235,-
Kč představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. §337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté
skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z
přerušené exekuce, tedy den 23.9.2021, a pohledávka ve výši 2.000,- Kč + DPH = 2.420,- Kč představující
odměnu soudního exekutora, byla zařazena v souladu s ust. §337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s
tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání.
V případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v
plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 5.500,- Kč + DPH = 6.655,- Kč byla zařazena v
souladu  s  ust.  §  337c  odst.  1  písm.  h)  OSŘ do osmé skupiny  s  tím,  že  pro  pořadí  této  pohledávky  je
rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání, tj. 13.7.2022.
c)
přihláška  věřitele  Česká  republika  –  Česká  správa  sociálního  zabezpečení,  IČ  00006963,  Pražská  správa
sociálního zabezpečení,  Trojská 1997/13a,  182 00 Praha 8, přihlášená pohledávka v částce 1.000,-  Kč dle
vykonatelného rozhodnutí o uložení pokuty č. j. 42013/762700/16/013/202/Dos ze dne 30. 12. 2016, se
zařazením do šesté skupiny podle ustanovení § 337c odst. 1 písm. f)  o.s.ř. s pořadím ve skupině dne podání přihlášky, tj.
22.7.2022
d)
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přihláška věřitele Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, IČ: 60193913 v částce 44.847,-
Kč, dle pravomocného rozsudku č. j. 25 C 93/2021-26, který vydal Obvodní soud Praha 5 dne 20. 5. 2021,
pohledávkou 4. skupiny podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., přičemž pořadí pohledávky ve skupině se řídí
dnem zahájení exekučního řízení, tj. dnem 2. 3. 2022
e)
přihláška věřitele soudní exekutor JUDr. Monika Elfmarková, Exekutorský úřad Praha 4, K Beránku 3, 143 00 Praha 4,
dle Příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 115 EX 78/21-048 ze dne 25.7.2022, ve výši  ke dni konání dražby
6655,00 Kč a sestává z :
- náhrady hotových výdajů ve výši 3 500,00 Kč + 21% DPH ve výši 735,00 Kč,
- odměny exekutora ve výši 2 000,00 Kč + 21% DPH ve výši 420,00 Kč.
V případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust.  § 15 zákona č. 119/2001 Sb.  uspokojena v plné výši  i
pohledávka  oprávněného z  přerušené  exekuce,  podepsaný  soudní  exekutor  žádá,  aby  jeho  pohledávka  představující
náhradu hotových výdajů ve výši 4 235,00 Kč byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté
skupiny s tím, že pro pořadí pohledávky je rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi  doručen exekuční návrh
oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 16.9.2021, a pohledávka představující odměnu soudního exekutora ve výši 2
420,00 Kč byla zařazena v souladu s ust.  §  337c odst.  1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této
pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena tato přihláška.
V případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v  plné výši,
podepsaný soudní exekutor žádá, aby výše uvedená přihlášená pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1
písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla  soudnímu exekutorovi
doručena tato přihláška, tj. dne 15.8.2022.
f)
přihláška věřitele High Potentials s.r.o., IČ: 24248690, se sídlem Vršovická 1525/1b, 101 00 Praha 10 – 
Vršovice, na základě vykonatelného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. února 2021, č.j. 80 Cm 
252/2019-26, v celkové výši 281.952,70 Kč je k datu 17. 8. 2022 (tj. ke dni konání dražby) tvořena:

  neuhrazenou jistinou ve výši 229.320,- Kč
  náklady nalézacího řízení ve výši 40.750,50 Kč
  neuhrazenými náklady věřitele v exekučním řízení 11.882,20 Kč

Věřitel uvádí, že jeho pohledávka patří do skupiny pohledávek dle ustanovení § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř.
Pro pořadí této pohledávky je rozhodná skutečnost dle ustanovení § 337c odst.  5 o.s.ř.,  tj  doručení jeho
exekučního návrhu soudnímu exekutorovi JUDr. Monice Elfmarkové dne 16. 9. 2021 (na základě pověření
Obvodního soudu pro Prahu 5 č.j. 14 EXE 2180/2021-35 ze dne 25. 2. 2022).

Oprávněný, povinný, a přihlášení věřitelé se poučují, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do
jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí ve skupině, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění
tohoto  oznámení,  nebo  v  téže  lhůtě  mohou  žádat,  aby  k  rozvržení  rozdělované  podstaty  bylo  nařízeno
jednání. K námitkách a žádostem o jednání doručeným později se nepřihlíží. 
Věřitelé jsou povinni bezodkladně oznámit exekutorovi změny týkající se jejich přihlášky, ke kterým došlo po
jejím doručení exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.
V rozvrhu exekutor vychází z obsahu přihlášek, obsahu spisu a zjištění exekutora.

Zveřejněno dne: 10.10.2022
Mgr. Hynek Sekyrka 

soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1
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