
č.j.: 174 EX 192/20-125 

č.o.: / 

Oznámení o přihlášených pohledávkách 

V exekuční věci vedené pod sp. zn.: 174 EX 192/20 na základě exekučního titulu, kterým je rozsudek 

č.j. 26 C 126/2019-20, který vydal Obvodní soud pro Prahu 10 dne 17.10.2019 a který se stal 

pravomocným dne 27.02.2020 a vykonatelným dne 03.03.2020, usnesení č.j. 18 Co 35/2020-29, který 

vydal Městský soud v Praze dne 30.01.2020 a který se stal pravomocným dne 27.02.2020 a 

vykonatelným dne 27.02.2020 a na základě: pověření Obvodní soud pro Prahu 10, č.j. 54 EXE 

2000/2020-16, ze dne 09.07.2020, o vymožení pohledávky oprávněného Hlista & Pril, v.o.s., 

insolvenční správce dlužníka  ALFA REAL s.r.o. IČO: 49613511, Opletalova 1417/25, 11000, Praha 

1, IČ 29059054 proti povinnému DANIEL KAISER, Přistoupimská 396/8, 10800, Praha, 

nar.07.09.1976, IČ 67668178, ve smyslu ustanovení § 336p odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“). 

 

Dražební jednání bylo nařízení usnesením č.j. 174 EX 192/20-85, ze dne 30.8.2021 

Předmětem dražby byly následující nemovité věci, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2: 

 

 
 

Soudní exekutor oznamuje, že ke dni zveřejnění tohoto oznámení přihlásili věřitelé do řízení 

následující pohledávky: 

 

a) Přihlášky pohledávek, o nichž bude rozhodnuto v rámci rozvrhu: 

 

1) Obvodní soud pro Prahu 10, ul. 28. pluku 1533/29b,Praha10 pro částku ve výši 13 650,- Kč. Ke dni 

konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 13 650,- Kč. Pohledávka vznikla na základě rozhodnutí 

Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 17.10.2019, č.j. 26 C 126/2019. Jedná se o pohledávku 4. 

skupiny ve smyslu ustanovení § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř.  

 

2) Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 pro 

částku: 

A)  ve výši 1 644 115,71 Kč s příslušenstvím. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 

1 865 003,74 Kč. Pohledávka vznikla na základě Smlouvy o hypotečním úvěru reg. č. 0099015486990 

ze dne 11.08.2016 ve znění pozdějších dodatků, ve spojení se všeobecnými obchodními podmínkami, 

úvěrovými podmínkami a Zástavní smlouvou k nemovitostem reg. 10000596292 ze dne 23.09.2016. 

Jedná se o pohledávku 4. skupiny ve smyslu ustanovení § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. V rámci skupiny 

se řídí pořadí přihlášené pohledávky dnem vzniku zástavního práva, tj. dnem 26.9.2016 

B) ve výši 310 576,34 Kč s příslušenstvím. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 

383 147,49 Kč. Pohledávka vznikla na základě Smlouvy o hypotečním úvěru reg. č. 0099015551684 

ze dne 11.08.2016 ve znění pozdějších dodatků, ve spojení se všeobecnými obchodními podmínkami, 

úvěrovými podmínkami a Zástavní smlouvou k nemovitostem reg. 10000596298 ze dne 23.09.2016. 



Jedná se o pohledávku 4. skupiny ve smyslu ustanovení § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. V rámci skupiny 

se řídí pořadí přihlášené pohledávky dnem vzniku zástavního práva, tj. dnem 26.9.2016 

 

 

b) Přihlášky pohledávek, které byly odmítnuty ve smyslu ustanovení §336f odst. 4 o.s.ř. 

 

1) Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor - EÚ Brno - město-030, Husova 8a, 60200, Brno-Město, 

Česká republikaIČ: 62096052 pro částku ve výši 6 655,- Kč. Ke dni konání dražby činí nárok 

přihlášeného věřitele 6 655,-Kč. K přihlášce nebyly připojeny listiny prokazující, že jde o 

vymahatelnou pohledávku, nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem.  

 

2) Pražská správa sociálního zabezpečení, Územní pracoviště, Biskupská 1752/7, Praha 1 pro částku 

ve výši 27 991,- Kč. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 27 991,- Kč. K přihlášce 

nebyly připojeny listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku, nebo o pohledávku zajištěnou 

zástavním právem, když věřitel doložil pouze kopii exekučního titulu bez konverzní doložky a zároveň 

nedoložil rozhodnutí o zřízení zástavního práva k draženým nemovitým věcem. 

 

 

c) Přihlášky pohledávek, o nichž dosud nebylo rozhodnuto ve smyslu ustanovení § 336f odst. 4. o.s.ř. 

 

nejsou uvedeny 

 

 

Soudní exekutor tímto vyzývá všechny přihlášené věřitele, aby do 15 dnů od vyvěšení této výzvy 

vyčíslili své pohledávky ke dni konání dražby, tj. ke dni 12.10.2021. 

 

 

Poučení: Oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, další věřitelé a povinný mohou 

popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději 

do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení dle §336p odst. 1, nebo v téže lhůtě žádat, aby 

k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a k žádosti o jednání učiněným 

později se nepřihlíží. 

Věřitel je povinen bezodkladně oznámit soudu změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím 

doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou. 

Nebude-li přihláška pohledávky uvedená v části c) oznámení o přihláškách odmítnuta, zašle soudní 

exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách soudní 

exekutor rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky. Do 15 dnů ode 

dne doručení tohoto oznámení mohou oprávněný, povinný a všichni přihlášení věřitelé popřít 

pohledávku co do její pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, nebo požádat, aby k rozvržení 

rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám nebo žádosti o jednání učiněným později se 

nepřihlíží. 

 

 

 

V Praze dne 12.10.2021            

 

 

 

Mgr. Dušan Šnaider, v.r. 

soudní exekutor 
 

 

Za správnost: 

Vladimíra Ondráčková 

 

 


