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Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Chyšková. 

Usnesení 

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Velemanem v insolvenční věci 

dlužnice: TP Product, s. r. o., IČO 241 77 881 
   sídlem Husitská 107/3, 130 00  Praha 3 

o návrhu insolvenčního správce na prodej majetku mimo dražbu  

takto: 

I. Soud v působnosti věřitelského orgánu vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správce 
AAA INSOLVENCE OK, v. o. s., IČO 293 55 940, K Nemocnici 168/18, 741 01  Nový 
Jičín, prodal mimo dražbu movitý majetek dlužnice sepsaný v soupisu majetkové podstaty 
(B-3 a B-10) pod položkou č. 1 až 9 a 13 až 15, s tím, že prodej uskuteční za následujících 
podmínek:  

• shromáždění veškerých došlých nabídek ke dni prodeje; 

• kupní smlouva uzavřena se zájemcem nabízejícím nejvyšší cenu; 

• kupní cena uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, a to na účet insolvenčního 
správce nebo v hotovosti. 

II. Soud vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správce AAA INSOLVENCE OK, v. o. s., IČO 
293 55 940, K Nemocnici 168/18, 741 01  Nový Jičín, prodal mimo dražbu movitý majetek 
dlužnice sepsaný v soupisu majetkové podstaty (B-3 a B-10) pod položkou č. 1 až 9 a 13 až 15, 
s tím, že prodej uskuteční za následujících podmínek:  

• shromáždění veškerých došlých nabídek ke dni prodeje; 

• kupní smlouva uzavřena se zájemcem nabízejícím nejvyšší cenu; 

• kupní cena uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, a to na účet insolvenčního 
správce nebo v hotovosti. 

III. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby do insolvenčního spisu zaslal kopii kupní smlouvy, 
kterou byl výše uvedený majetek zpeněžen. 

Odůvodnění: 

1. Insolvenční správce AAA INSOLVENCE OK, v. o. s., (dále jen „správce“) požádal soud 
o souhlas s prodejem výše uvedeného majetku (č. dok. B-8), zapsaného v majetkové podstatě 
dlužníka, mimo dražbu.  

2. Podle ustanovení § 286 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „IZ“) lze majetkovou podstatu zpeněžit 
veřejnou dražbou, prodejem movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení občanského 
soudního řádu o výkonu rozhodnutí, v dražbě provedené soudním exekutorem nebo 
prodejem mimo dražbu. O způsobu zpeněžení majetkové podstaty rozhodne se souhlasem 
věřitelského výboru insolvenční správce.  

3. Podle ustanovení § 289 odst. 1 IZ může prodej mimo dražbu insolvenční správce uskutečnit 
se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může 
insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Podle § 289 odst. 2 IZ při prodeji mimo dražbu 
lze kupní cenu stanovit pod cenu odhadní.  



 2  Č. j.: MSPH 88 INS 26158/2019-B-12 
 

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Chyšková. 
 

4. Podle ustanovení § 289 odst. 1 IZ soud vyslovil souhlas s prodejem mimo dražbu nejprve 
v působnosti věřitelského orgánu, kterou, vzhledem k tomu, že schůze věřitelů svolaná za tím 
účelem věřitelský orgán nezvolila, vykonává. Následně soud vyslovil souhlas s prodejem 
mimo dražbu, neboť má shodně se správcem za to, že přímý prodej je nejefektivnějším 
způsobem prodeje předmětného majetku. Soud zároveň stanovil podmínky prodeje tak, aby 
byl co nejlépe chráněn zájem věřitelů na co nejvyšším uspokojení z dlužníkova majetku. 
Povinnost zaslat do insolvenčního spisu kopii kupní smlouvy byla správci uložena vzhledem 
k ustanovení § 289 odst. 3 IZ. 

5. Dle ustanovení § 37 odst. 1 IZ je správce při zpeněžování majetkové podstaty povinen 
postupovat s odbornou péčí a odpovídá za škodu nebo jinou újmu, vzniklou porušením 
povinností uložených zákonem nebo soudem. 

Poučení: 

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

S případnými dotazy ohledně prodávaného majetku se obracejte na insolvenčního správce. 

Praha 24. března 2020 

JUDr. Petr Veleman   v.  r.  
samosoudce 
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