
  č. j. KSLB 57 INS 28723/2019-B-17 

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Dušková. 

USNESENÍ 

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem 
Omelkou v insolvenční věci:  

dlužníků: Miroslav Pilný, narozený dne 22. 7. 1960, IČO 45993891 
bytem Lidické náměstí 810, 468 51 Smržovka 

Bedřiška Pilná, narozená dne 11. 6. 1966, IČO 43249353 
bytem Lidické náměstí 810, 468 51 Smržovka 
oba zastoupeni Mgr. Kristýnou Machovou Zoufalou LL.M., advokátkou 
sídlem Petrská 1136/12, 110 00 Praha 1 
 

o prodeji majetku dlužníka mimo dražbu, 

takto: 

I. Soud uděluje souhlas insolvenčnímu správci DV Insolvence, v.o.s., IČO 01929101, sídlem 
V Luhu 754/18, 140 00 Praha, provozovna Jezuitská 237/7, 412 01 Litoměřice; k prodeji 
majetku patřícího do majetkové podstaty dlužníků, mimo dražbu a to:  
 
• podíl id. 1/2 na nemovitosti pozemek parc. č. 3431/2 o výměře 41 m2 zastavěná plocha a 

nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./ č. e. garáž, zapsaný na LV 2159 pro obec a k. 
ú. Smržovka, vedený KÚ Libereckého kraje, KP Jablonec n. Nisou a dlužnice podíl id. 
1/8 na pozemcích St 438 o výměře 358 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba č. p. 482, objekt bydlení, č. 734/2 o výměře 571 m2 zahrada, č. 734/11 o výměře 
2828 m2 zahrada a č. 737/3 o výměře 241 m2 trvalý travní porost, zahrada, zapsaný na LV 
123 pro obec a k. ú. Lučany n. Nisou, vedený KÚ Libereckého kraje, KP Jablonec n. 
Nisou; sepsaný v kategorii nemovitý majetek dlužníka položka 1 a 2, soupisu majetkové 
podstaty ze dne 9. 6. 2020  (č.l. B-10).   

II. Insolvenční soud stanovuje následující podmínky prodeje majetku dlužníků tohoto 
usnesení mimo dražbu: 
 

a. zpeněžení proběhne formou přímého prodeje, nejvyšší nabídce, která nebude 
nižší, než cena stanovená znaleckým posudkem č. 11618-1396/2020 

b. kupní cena bude uhrazena nejpozději při uzavření kupní smlouvy, na účet 
majetkové podstaty 

c. správní poplatky spojené s převodem vlastnictví uhradí kupující 

d. při zajištění služeb zprostředkovatele náklady na prodej nepřesáhnou 
5 % z prodejní ceny počítané včetně DPH. 

e. insolvenčnímu správci se vyhrazuje právo odmítnout takové nabídky, u kterých 
není nabídnutá cena přiměřená 
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III. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby do 5 dnů poté, co dojde ke zpeněžení majetku 
uvedeného ve výroku I. tohoto usnesení, předložil insolvenčnímu soudu kopii kupní 
smlouvy.  
 

IV. Tento souhlas insolvenční soud uděluje rovněž v rámci působnosti věřitelského 
výboru podle § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Odůvodnění: 

1. Usnesením zdejšího soudu ze dne 11. září 2020, č. j. KSLB 57 INS 28723/2019-B-15 bylo 
rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 
majetkové podstaty.  
 

2. Podáním doručeným soudu dne 22. září 2020 požádal insolvenční správce o schválení prodeje 
majetku zapsaného v majetkové podstatě dlužníků pod položkou 1 a 2, soupisu majetkové 
podstaty ze dne 9. 6. 2020  (č.l. B-10), tj. podíl id. 1/2 na nemovitosti pozemek parc. č. 3431/2 o 
výměře 41 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./ č. e. garáž, zapsaný 
na LV 2159 pro obec a k. ú. Smržovka, vedený KÚ Libereckého kraje, KP Jablonec n. Nisou a 
dlužnice podíl id. 1/8 na pozemcích St 438 o výměře 358 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č. p. 482, objekt bydlení, č. 734/2 o výměře 571 m2 zahrada, č. 734/11 o 
výměře 2828 m2 zahrada a č. 737/3 o výměře 241 m2 trvalý travní porost, zahrada, zapsaný na 
LV 123 pro obec a k. ú. Lučany n. Nisou, vedený KÚ Libereckého kraje, KP Jablonec n. Nisou. 
 

3. Prodej navrhl uskutečnit formou přímého prodeje, nejvyšší nabídce. 
 

4. Podle § 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "IZ"), může insolvenční správce se souhlasem 
soudu a věřitelského výboru uskutečnit prodej mimo dražbu. Při udělení souhlasu může 
insolvenční soud stanovit podmínky prodeje.  
 

5. Vzhledem k charakteru majetku navrhovaného insolvenčním správcem k prodeji mimo dražbu a 
s ohledem na navržené znění podmínek prodeje, které soud shledává zcela legitimními, 
insolvenční soud udělil souhlas s prodejem majetku dlužníka specifikovaného ve výroku I. tohoto 
usnesení a výrokem II. stanovil podmínky prodeje majetku mimo dražbu.  
 

6. Protože svolaná schůze věřitelů neustanovila věřitelský orgán, vykonává působnost věřitelského 
výboru insolvenční soud. Výrokem IV. proto soud rozhodl, že souhlas s prodejem podle tohoto 
usnesení vydává i z pozice věřitelského orgánu. 

 
Poučení: 

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

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta 
k procesnímu úkonu však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném 
vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ).  
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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). 
 

Liberec 22. září 2020 

Mgr. Martin Omelka v. r. 
samosoudce 
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