
 

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Návratová.   

č. j. KSOS 37 INS 10134/2016-B568 
      
 
 

USNESENÍ 

 

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci 

dlužnice:  VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČO: 26823357 
sídlem Ruská 1142/30, 703 00  Ostrava-Vítkovice 
zastoupená advokátem JUDr. Richardem Mencnerem  
sídlem Milíčova 1670/12, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava 

zza účasti  Krajského státního zastupitelství 
sídlem Na Hradbách 21, 729 01  Ostrava 1   

takto: 

I. Insolvenční soud v rámci výkonu dohlédací činnosti podle ust. § 11 zák. č. 182/2006 Sb., 
insolvenčního zákona (dále jen „IZ“), vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správce 
Mgr. Bc. David Vandrovec, IČO: 69908664, sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00  Praha 10, 
zpeněžil mimo dražbu dle § 289 IZ majetek z majetkové podstaty dlužnice, a to: 
 
- zásoby kovového materiálu a částí z bývalého provozu linky membránových stěn 

nacházejícího se evidenčně ve skladech 612, 613 a 614. K části materiálu (kovové pásky, 
trubky) jsou k dispozici atesty, ostatní materiál je bez dokumentace; 
 

- Separační dochlazovač a separační parogenerátor umístěný v prostorách Vysoké školy 
báňské – Technická univerzita. Zařízení využívané v rámci výzkumných projektů do r. 
2013 pro matematickou simulaci a výuku; 

 
- Transportní svazky na CNG (2 ks)- pořízeno v roce 2012 pro výzkumný projekt; 

 
- 3D model vítkovického kotle – rok zhotovení 2012; 

 
- Montážní plošina STAR 10 – používaná při rekonstrukci v elektrárně Tušimice. 

 
II. Insolvenční soud stanoví insolvenčnímu správci v souladu s ust. § 289 odst. 1 IZ 

následující podmínky pro zpeněžení výše uvedeného majetku mimo dražbu: 
1) Prodej proběhne formou výběrového řízení, kdy dojde k oslovení minimálně 3 zájemců 

o odkup předmětného materiálu, 
2) Jediným hodnotícím kritériem bude výše nabídnuté kupní ceny, 
3) Úhrada kupní ceny bude provedena před předáním movitých věcí. 
 

III. Insolvenčnímu správci se ukládá podat insolvenčnímu soudu zprávu o zpeněžení výše 
uvedeného majetku z majetkové podstaty bez zbytečného odkladu poté, kdy k němu 
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dojde. Současně insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu kopii písemností, které 
budou dokládat zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo. 

Odůvodnění: 

Podáním, doručeným soudu dne 12. 3. 2019 (dok. B564), požádal insolvenční správce o udělení 
souhlasu s prodejem movitých věcí z majetkové podstaty dlužnice mimo dražbu dle ust. § 289 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „IZ“) a to movitého majetku specifikovaného ve výroku tohoto 
usnesení. Přílohou návrhu je potvrzení o přijetí usnesení věřitelského výboru o schválení způsobu 
prodeje ze dne 1. 3. 2019, z něhož vyplývá souhlas věřitelského výboru s prodejem výše 
uvedených movitých věcí z majetkové podstaty dlužnice mimo dražbu. 

Prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a 
věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. 
Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o 
prodeji mimo dražbu účinnosti (§ 289 odst. 1 IZ). 

S ohledem na výše uvedené soud v souladu s ust. § 289 odst. 1 IZ udělil souhlas s navrženým 
prodejem majetku z majetkové podstaty mimo dražbu, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto 
usnesení, za současného stanovení podmínek prodeje, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto 
usnesení. 

Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou 
podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v 
insolvenčním rejstříku.  

Poučení: 

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ). 

 
Ostrava 20. března 2019 
 

 
Mgr. David Stošek v. r. 
samosoudce 
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