
Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Kupková 

číslo jednací: KSPH 64 INS 23828/2019-B-9 

USNESENÍ 

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Grygarem, Ph.D. v insolvenční věci 

dlužníků:  a)  Václav Volenec, narozený 30. 11. 1976, IČO 88243931 
  bytem Vršovická 1429/68, 110 00  Praha 10 – Vršovice 
  sídlem Dopravní 500/9, 104 00  Praha 22 – Uhříněves  
  korespondenční adresa Přišimasy 71, 282 01  Přišimasy 
  zastoupený advokátem JUDr. Martinem Vlasákem 
  sídlem Mírové nám. 119, 281 61  Kouřim 
 
 b) Lenka Volencová, narozená 10. 1. 1983, IČO 74824350 

bytem Komenského 1518, 251 01  Říčany 
sídlem Štíhlice 28, 281 63  Štíhlice 
korespondenční adresa Přišimasy 71, 282 01  Přišimasy 
zastoupená advokátem JUDr. Martinem Vlasákem 
sídlem Mírové nám. 119, 281 61  Kouřim 

o schválení oddlužení, 

takto:  

I. Dlužníci jsou oprávněni podat návrh na povolení oddlužení. 

II. Soud schvaluje zprávu o přezkumu ze dne 2. 3. 2020 (B-6). 

III. Schvaluje se oddlužení dlužníků, a to plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 
majetkové podstaty. 

IV. Dlužníkům se ukládá, aby do podání zprávy o splnění oddlužení platili nezajištěným 
věřitelům, a to podle poměru jejich pohledávek určeného ve zprávě pro oddlužení 
ze dne 2. 3. 2020 (B-6), prostřednictvím insolvenčního správce vždy k 25. dni měsíce z 
příjmů, které získají po schválení oddlužení, po dobu, po kterou jsou či budou:  

- fyzickými osobami – nepodnikateli, částku podle ustanovení § 398 zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „insolvenční zákon“), tedy částku ve stejném rozsahu, v jakém z příjmů dlužníků 
mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a 
aby první splátku uhradila nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž 
nastanou účinky schválení oddlužení, tedy do 25. 6. 2020. 

V. Přikazuje se plátci: 

a. mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem 
rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (jímž v době vydání tohoto rozhodnutí 
je: Jiří Hovorka, IČO 45113831, sídlem Hradešín 145, 282 01 Hradešín), aby po 
doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka 
(pokud to jejich výše umožňuje) stanovené srážky a nevyplácel sražené částky 
dlužníku, ale poukazoval je insolvenčnímu správci ve prospěch majetkové 
podstaty; 

b. mzdy dlužnice, nebo plátci jiného příjmu dlužnice postižitelného výkonem 
rozhodnutí srážkami ze mzdy povinné (jímž v době vydání tohoto rozhodnutí je: 
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Základní škola Úvaly, IČO 00874817, sídlem nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 
82 Úvaly), aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy nebo jiného 
příjmu dlužnice (pokud to jejich výše umožňuje) stanovené srážky a nevyplácel 
sražené částky dlužnici, ale poukazoval je insolvenčnímu správci ve prospěch 
majetkové podstaty.  

VI. Ukládá plátci jiného příjmu dlužníka (jímž v době vydání tohoto rozhodnutí je: Jiří Adam, 
narozený 6. 6. 1968, bytem Na Parkáni 49, 282 01 Přišimasy, na základě darovací smlouvy, 
kterou s dlužníkem uzavřel dne 11. 10. 2019, doplněné darovací smlouvou ze dne 7. 2. 2020), 
aby, bez ohledu na to, že toto rozhodnutí dosud není v právní moci, po doručení tohoto 
rozhodnutí zasílal k rukám insolvenčního správce měsíčně celé plnění z darovací smlouvy, 
uzavřené s dlužnicí, a to vždy dle doby splatnosti sjednané ve smlouvě. 

VII. Insolvenčnímu správci: Indra-Šebesta v.o.s., IČO 26919877, sídlem Čechyňská 361/16, 
602 00 Brno, se ukládá, aby ve vztahu k popřeným pohledávkám deponoval na svém účtu 
částky, které by připadaly na věřitele z popřených pohledávek v poměru k ostatním 
přihlášeným pohledávkám, pokud by k popření nedošlo, a to až do doby rozhodnutí o těchto 
pohledávkách. Částky připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení popřených 
pohledávek vyplatí insolvenční správce věřitelům až po případném zjištění pohledávek, a to 
v rozsahu, v němž byly zjištěny. 

VIII. Dlužníkům se ukládá povinnost vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení majetek náležející 
do majetkové podstaty, a dále hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního 
úkonu, jakož i majetek, který dlužníci neuvedli v seznamu majetku, ač tuto povinnost měli, 
vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, 
použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, pokud jde o majetek, 
který dlužníci neuvedli v seznamu majetku, ač tuto povinnost měli, a hodnoty získané z 
neúčinného právního jednání. 

IX. Insolvenčnímu správci: Indra-Šebesta v.o.s., IČO 26919877, sídlem Čechyňská 361/16, 
602 00 Brno, se přiznává záloha na odměnu ve výši 5.142,50 Kč včetně DPH, a to podle 
ustanovení § 38 odst. 4 insolvenčního zákona a ustanovení § 3 a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 
313/2007 Sb., za přezkoumání přihlášek  17 věřitelů (dle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 
16. 11. 2017, č.j. MSPH 89 INS 33458/2014, 1 VSPH 1301/2017-B-38). 

X. Insolvenčnímu správci se nad rámec povinnosti podle ustanovení § 36 odst. 3 insolvenčního 
zákona ukládá povinnost předkládat insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o stavu 
insolvenčního řízení vždy jednou ročně od data vydání tohoto usnesení. 

Poučení: 

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení 
může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení. Proti 
rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 
podstaty může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek 
insolvenční soud nevyhověl, dlužník, je-li důvodem odvolání tvrzení, že mu soud uložil 
povinnost vydat ke zpeněžení majetek, který podle tohoto zákona není povinen vydat, nebo 
věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval. 

Praha 7. května 2020 
 

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., v.r. 
samosoudce  
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