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Shodu s prvopisem potvrzuje Irena Hanušová. 

USNESENÍ 

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci   

dlužnice: ZDRAVĚ JÍST A ŽÍT s.r.o., v likvidaci, IČO 01439863, 
                       sídlem Libčany 223, 503 22 Libčany, 
 
o prodeji majetku mimo dražbu  

takto: 

I. Soud uděluje insolvenčnímu správci JUDr. Pavlu Čížkovskému, IČO 66210089, sídlem 
Václavské nám. 18/780, 110 00 Praha 1, provozovna Československé armády 383/5, 500 03 
Hradec Králové., souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužnice mimo dražbu, a to 
movitého majetku:  

• skladové zásoby – m1 soupisu majetkové podstaty. 

II. Prodej movitého majetku uvedeného ve výroku ad. I. bude uskutečněn zájemci za podmínek: 

• nabídka na prodej bude zveřejněna po dobu 1 měsíce na serveru www.burzaspravcu.cz 

• budou osloveni přímo alespoň 3 potenciální zájemci – osoby, které se obchodem 
s obdobným zbožím zabývají 

• došlé nabídky budou vyhodnoceny a bude vybrána nejvýhodnější nabídka, která bude 
schválena insolvenčním správcem nebo prozatímním věřitelským výborem 

• kupní cena musí být zaplacena před podpisem smlouvy nebo účinnost smlouvy musí být 
vázána na zaplacení kupní ceny 

• insolvenční správce je povinen o výsledku zpeněžení této položky informovat bez 
odkladu insolvenční soud.   

III. Soud uděluje souhlas ke zpeněžení movitého majetku uvedeného ve výroku ad. I. tohoto 
usnesení rovněž v působnosti věřitelského výboru. 

IV. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby předložil soudu kopie písemností, které dokládají 
zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo, k založení do 
insolvenčního spisu neprodleně poté, co dojde ke zpeněžení. 

 
Odůvodnění: 

1. Krajský soud v Hradci Králové usnesením č. j. KSHK 40 INS 5520/2020-A-6, ze dne 11. 3. 
2020, zjistil úpadek dlužnice a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, který je projednáván jako 
nepatrný. Současně ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Pavla Čížkovského, IČO 
66210089, sídlem Václavské nám. 18/780, 110 00 Praha 1, provozovna: Československé armády 
383/5, 500 03 Hradec Králové.  
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2. Insolvenční správce podáním ze dne 17. 3. 2020, požádal o udělení souhlasu insolvenčního soudu 
jako věřitelského orgánu s prodejem movitého majetku uvedeného ve výroku I. tohoto usnesení. 
V žádosti uvedl, že dlužník provozoval podnik – obchod s potravinami určenými pro zdravou 
výživu. Provoz podniku byl ukončen před zahájením insolvenčního řízení a dlužník má stále 
skladové zásoby zboží, které sice nepodléhá rychlé zkáze, ale jedná se o zboží, jehož použitelnost 
je časově omezena. Správce bez odkladu tyto zásoby zahrnul do majetkové podstaty, určitá část 
zásob již expirovala, další část bude expirovat v následujících měsících. Dle správce by bylo 
vhodné zásoby prodat jako celek v co nejkratší lhůtě, aby zůstala zachována co možná nejdelší 
lhůta expirace pro případný maloobchodní prodej. Rychlý prodej se jeví pro věřitele jako 
nejvýhodnější. 

3. Správce k žádosti připojil soupis majetkové podstaty a seznam prodávaného majetku – zboží. 

4. Dle § 283 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“) ke zpeněžení majetkové podstaty lze přikročit teprve 
po právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu, nejdříve však po první schůzi věřitelů, pokud 
nejde o věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo znehodnocením anebo pokud insolvenční 
soud nepovolí výjimku. 

5. Soud posoudil žádost správce a s přihlédnutím k § 283 odst. 2 IZ a § 289 odst. 1 IZ, rozhodl tak, 
jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení i v působnosti věřitelského orgánu. Zároveň výrokem 
ad. IV. soud uložil povinnost insolvenční správkyni dle § 283 odst. 4 IZ. 

6. Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky 
prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny 
v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat.  

Poučení: 

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.  

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 (§ 289 odst. 3 IZ). 

Hradec Králové 24. března 2020 

Mgr. Věra Šáfrová v. r. 
samosoudkyně 
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