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Shodu s prvopisem potvrzuje Dominika Řepková 

USNESENÍ 

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Korbářovou v insolvenční věci  

dlužníka: Lukáš Svoboda, nar. 28. 5. 1982, 
bytem Spojenců 876, 674 01 Třebíč, IČO 70443319,  

o prodeji mimo dražbu 

takto:  

I. Soud uděluje souhlas insolvenčnímu správci: DV Insolvence, v.o.s., IČ: 01929101, se sídlem 
Čechyňská 361/16, 602 00 Brno, s prodejem mimo dražbu movitého majetku dlužníka 
sepsaného v soupisu majetkové podstaty ze dne 12.8.2019 pod poř. č. II.1, zveřejněn na č.l.B-3, 
a to osobního vozu ŠKODA OCTAVIA, RZ: 4J0 6255, r.v. 1999, barva černá, 
VIN: TMBBP21U4Y2319029. 

II. Soud v působnosti věřitelského výboru uděluje souhlas insolvenčnímu správci: DV Insolvence, 
v.o.s., IČ: 01929101, se sídlem Čechyňská 361/16, 602 00 Brno, s prodejem mimo dražbu 
movitého majetku dlužníka sepsaného v soupisu majetkové podstaty ze dne 12.8.2019 pod poř. č. 
II.1, zveřejněn na č.l.B-3, a to osobního vozu ŠKODA OCTAVIA, RZ: 4J0 6255, r.v. 1999, 
barva černá, VIN: TMBBP21U4Y2319029. 

III. Prodej uskuteční insolvenční správce za těchto podmínek:  

 k uvedenému majetku neuplatňují nároky jiné osoby a nejsou ani jiné důvody, které by 
zpochybňovaly zařazení majetku do soupisu majetkové podstaty,  

 majetek bude prodán nejvýhodnější nabídce,  
 kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy nebo správce jiným způsobem zajistí její 

úplnou úhradu. 

IV. Insolvenční soud ukládá insolvenčnímu správci, aby o průběhu a výtěžku zpeněžení dlužníkova 
majetku podal insolvenčnímu soudu písemnou zprávu, a současně předložil kopie písemností, 
které budou dokládat zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo, 
neprodleně po zpeněžení. 

Odůvodnění:  

Podáním doručeným soudu dne 2. 10. 2019 předložil insolvenční správce soudu návrh na prodej 
mimo dražbu movitého majetku dlužníka uvedeného ve výroku.  

Podle ustanovení § 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále 
insolvenční zákon), 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. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského 
výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož 
i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku. Při prodeji mimo dražbu 
lze kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k  nákladům, 
které by jinak bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku. Platnost smlouvy, kterou 
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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.   

Insolvenční správce navrhl prodej předmětného majetku mimo dražbu, k majetku neuplatňují 
právo na uspokojení z výtěžku zpeněžení zajištění věřitelé.   

V předmětném insolvenčním řízení vykonává působnost věřitelského výboru v souladu s 
ustanovením § 61 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční soud. Insolvenční soud jako 
věřitelský výbor souhlasí s prodejem majetku mimo dražbu (výrok II.). 

V daném případě jsou naplněny podmínky, které vyžaduje ustanovení § 289 odst. 1 insolvenčního 
zákona, a insolvenční soud při svém rozhodování neshledal důvody, pro které by neměl souhlas 
s prodejem mimo dražbu insolvenčnímu správci udělit. Jako podmínky prodeje stanovil 
insolvenční soud podmínky s přihlédnutím k rozsahu a charakteru zpeněžovaného majetku.  

Insolvenční soud proto rozhodl tak, že udělil s prodejem předmětného majetku mimo dražbu za 
výše uvedených podmínek souhlas. 

Povinnost insolvenčního správce informovat soud o výsledku prodeje uložil soud ve smyslu 
ustanovení § 11 insolvenčního zákona a § 283 odst. 4 insolvenčního zákona. 

Poučení: 

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. 
Insolvenčnímu správci a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.  
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (ust. § 91 insolvenčního zákona). 

Brno 11. listopadu 2019 

Mgr. Markéta Korbářová v. r. 
asistentka soudce 
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