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USNESENÍ 
 
Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. v insolvenční 
věci  

dlužníka:  CHIMINVEST s.r.o., IČO 25234731, 
  se sídlem Divadelní čp. 1036/13, 360 01 Karlovy Vary, 

zast. Mgr. Václavem Dařbujánem, advokátem se sídlem Jungmanova 351/2,  
460 01 Liberec 

 
o žádosti insolvenčního správce o udělení souhlasu k prodeji nezajištěného majetku 
mimo dražbu, 
 

takto: 

I. Insolvenční soud uděluje insolvenčnímu správci souhlas ke zpeněžení majetku: 

- movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty v oddílu II. Movitý 
majetek pod položkami poř. č. 11 až 24, 

- movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty v oddílu II. Movitý 
majetek pod položkou poř. č. 28 – osobní vozidlo Škoda Octavia, 

 
prodejem mimo dražbu nejvýhodnější nabídce. 

II. Insolvenčnímu správci se ukládá, aby sdělil a doložil soudu po ukončení prodeje 
majetku uvedeného ve výroku I. tohoto usnesení, jaké množství finančních prostředků 
bylo tímto prodejem získáno do majetkové podstaty. 

Odůvodnění: 
 
Podáním ze dne 23. 6. 2020 (č.d. B – 149) požádal insolvenční správce soud o souhlas s prodejem 
movitého majetku z majetkové podstaty dlužníka popsaného ve výroku I. prodejem mimo 
dražbu.  
 
Dle ust. § 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního 
zákona) (dále jen „IZ“) může insolvenční správce prodej mimo dražbu 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.  

 
Soud posoudil návrh správce a na základě shora popsaných zjištění a vycházeje dále z obsahu 
spisu rozhodl o udělení souhlasu s prodejem mimo dražbu výše uvedeného movitého majetku 
tímto usnesením.  

Poučení: 
 
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. 
 
Plzeň 14. července 2020 
 
JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v. r. 
samosoudce 
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