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Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Komárková.  
 

USNESENÍ 

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenčním 
řízení  

dlužnice:  Helena Mikešová, r.č. 916105/2725, Krkonošská 249, 509 01 Nová Paka 

takto: 

I. Soud uděluje insolvenční správkyni, společnosti AK-KT insolvence v.o.s., IČO 
08280495, sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty 
dlužnice prodejem mimo dražbu, a to nemovitých věcí sepsaných pod body I. 1, 2 
soupisu majetkové podstaty:  

• Podíl o velkosti id. 3/32 na pozemku parc. č. 1167/14 - orná půda a na pozemku 
parc. č. 1168/1 – orná půda, zapsáno na LV č. 360, katastrální území Holovousy 
v Podkrkonoší, obec Holovousy, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jičín.  

• Podíl o velkosti id. 1/140 na pozemku parc. č. 1167/28 - orná půda a na pozemku 
parc. č. 1308/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsáno na LV č. 372, 
katastrální území Holovousy v Podkrkonoší, obec Holovousy, v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, 
Katastrálním pracovištěm Jičín.  

II. Prodej nemovitých věcí uvedených ve výroku ad. I. bude uskutečněn nejvyšší nabídce, 
s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.  

III. Soud uděluje souhlas ke zpeněžení rovněž v působnosti věřitelského výboru. 

IV. Soud ukládá insolvenční správkyni, aby neprodleně po zpeněžení předložila soudu kopie 
písemností, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke 
zpeněžení došlo. 

Odůvodnění: 

Krajský soud v Hradci Králové k návrhu dlužnice usnesením ze dne 3. září 2020, č.j. KSHK 41 
INS 11040/2020-A-14, ve znění opravného usnesení ze dne 9. září 2020, č.j. KSHK 41 INS 
11040/2020-A-15, zjistil její úpadek a povolil jej řešit oddlužením. Insolvenční správkyní byla 
ustanovena společnost AK-KT insolvence v.o.s.  

Usnesením ze dne 8. února 2021, č.j. KSHK 41 INS 11040/2020-B-8 soud schválil oddlužení 
dlužnice plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Dlužnici bylo 
uloženo, aby do podání zprávy o splnění oddlužení platila nezajištěným věřitelům 
prostřednictvím insolvenční správkyně vždy nejpozději k 20. dni v měsíci (počínaje od 20. 3. 
2021) ze svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém 
mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky 
(po odečtení odměny a hotových výdajů správkyně a po uspokojení dalších pohledávek za 
majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň), a to podle poměru pohledávek 
určeného ve zprávě pro oddlužení. Dále soud dlužnici uložil povinnost vydat insolvenční 
správkyni ke zpeněžení nemovitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty pod body I. 1, 2.  
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Podáním ze dne 9. dubna 2021 insolvenční správkyně požádala soud, který v dané věci vykonává 
funkci věřitelského orgánu, o udělení souhlasu se zpeněžením nemovitého majetku (shora 
uvedených podílů na nemovitých věcech), který je dlužnice povinna vydat ke zpeněžení, 
prodejem mimo dražbu, zájemci s nejvyšší učiněnou nabídkou, neboť tento prodej je účelný 
s ohledem na charakter nemovitého majetku, kdy samotné náklady na jeho zpeněžení formou 
veřejné dražby by převýšily předpokládaný výtěžek zpeněžení. Uvedla, že majetek bude inzerovat 
na servru  www.burzaspravcu.cz za účelem minimalizace nákladů spojených s prodejem.  

Podle § 11 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“) při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud 
rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k 
zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.  

Podle § 286 odst. 1 majetkovou podstatu lze zpeněžit a) veřejnou dražbou podle zvláštního 
právního předpisu, b) prodejem movitých věci a nemovitostí podle ustanovení občanského 
soudního řádu o výkonu rozhodnutí, c) prodejem majetku mimo dražbu, d) v dražbě provedené 
soudním exekutorem podle zvláštního právního předpisu. Podle § 286 odst. 2 IZ o způsobu 
zpeněžení majetkové podstaty podle odst. 1 rozhodne se souhlasem věřitelského výboru 
insolvenční správce.  

Podle § 289 odst. 1 IZ prodej mimo dražbu může insolvenční správce 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. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského 
výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož 
i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku. 

Insolvenční soud posoudil návrh insolvenční správkyně a neshledal žádné skutečnosti, které by 
bránily udělení souhlasu s přímým prodejem mimo dražbu, resp. navrhovaný prodej není 
v rozporu se zásadami insolvenčního řízení (§ 5 IZ). Soud proto rozhodl tak, že souhlas s  
prodejem mimo dražbu udělil, a to za podmínek uvedených ve výroku II. 

Souhlas soud udělil rovněž v působnosti věřitelského výboru (§ 66 odst. 3 IZ).  

V souladu s § 283 odst. 4 IZ byla insolvenční správkyni zároveň uložena povinnost k doložení 
příslušných písemností.   

Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky 
prodeje. Insolvenční správkyně je výroky tohoto rozhodnutí vázána a v případě změny 
v podmínkách stanovených soudem, je povinna 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. Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze 
napadnout žalobou podanou u insolvenčního soudu i po uplynutí lhůty podle věty první, nebyl-li 
nabyvatel v dobré víře (§ 289 odst. 3 IZ).  

 
Hradec Králové 21. dubna 2021  
 
 
JUDr. Pavel Voseček v. r. 
samosoudce  

http://www.burzaspravcu.cz/

	Odůvodnění:

		2021-04-22T13:40:17+0200
	Eva Komárková




