
č. j. KSPH 60 INS 26077/2019-B-39 

USNESENÍ 
 
 

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Květoslavou Hovorkovou v insolvenční věci  

dlužníka:  MTStav Příbram s.r.o., IČO 27240088,  
sídlem K Podlesí 649, 261 01  Příbram VI – Březové Hory, 

při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení, 
 
 

takto: 
I. Soud i v působnosti věřitelského výboru vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční 

správce JUDr. David Termer, IČO 40582779, sídlem Opatovická 24/156, 110 00 Praha 
1, prodal mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka movité věci sepsané v soupisu 
majetkové podstaty pod položkou:   
II. Movitý majetek poř. č. 10  

- č. 4 Vibracni bruska FOS 450 1 ks 
- č. 12 Michacka B132 1 ks 
- č. 19 Kanc. zidle 1 ks 
- č. 35 Uhlova bruska 1 ks 
- č. 45 Zidle 2 ks 
- č. 57 Stul 1 ks 
- č. 73 Vrtacka 1 ks 
- č. 77 Zidle kanc. otocna 1 ks 
- č. 78 Uhlova bruska 1 ks 
- č. 86 Elektricka vrtacka 1 ks 
- č. 97 Vrtaci kladivo HITACHI DH30PC2 1 ks 
- č. 131 Bourací kladivo Hitachi 1 ks 
- č. 179 Stavební buňka 1 ks 
- č. 290 Kolečko stav. KS80 (107821-00) 3 ks 
- č. 303 Naftové topidlo (VD08001130) 1 ks 
- č. 329 Výtah stožár. (VD09000350) 1 ks 
- č. 330 Rozvaděč st. (DF09000612) 1 ks 
- č. 423 Plotový díl (DF10001368) 5 ks 
- č. 427 Bour. kladivo (VD10000743) 1 ks 
- č. 519 Vysokotl. čistič (VD1200173) 1 ks 
- č. 576 Vibrač. bruska Hilti (VD1400836) 1 ks 
- č. 577 Bour. klad. Hit. H41MB (VD1400882) 1 ks 
- č. 578 Bour. klad. Hit. H60MC (VD1400882) 1 ks 
- č. 596 Odvlhčovač Master (VD1500041) 1 ks 
- č. 609 Bour. klad. Hitachi H60 (VD150877) 1 ks 
- č. 610 Bour. klad. Hitachi H65 (VD150877) 1 ks 
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- č. 693 Naft. topidlo-Břenda (VD170100) 1 ks 
- č. 721 Konvice Sencor (VD1701486) 1 ks, 

II. Movitý majetek poř. č. 11  
- č. 200001 Kožená sed. souprava Alba 1 ks 

              - č. 200009 Námořní kontejner 40 ftHC 1 ks. 
 

 
II.  Prodej mimo dražbu uskuteční insolvenční správce za těchto podmínek: 

- prodej nejvyšší nabídce, 
- kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, 
- prodej bude inzerován po dobu 30 dnů na inzertních webových bezplatných 

stránkách nebo na stránkách s nízkým poplatkem za inzerci, 
- využití služeb kvalifikovaného zprostředkovatele prodeje mimo dražbu bude na 

ekonomické úvaze insolvenčního správce, přičemž celkové náklady zpeněžení (tzn. 
včetně nákladů na nedokončené způsoby zpeněžení apod.) nepřesáhnou 5 % 
výtěžku vč. nákladů na DPH za tyto služby. 

 
III. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby kopii uzavřených smluv o prodeji shora 

uvedených movitých věcí předložil soudu ve lhůtě 5 dnů od jejich uzavření. 
 

 
Odůvodnění: 

1. Insolvenční správce požádal soud o souhlas s prodejem majetkové podstaty mimo dražbu, 
který doplnil podáním ze dne 16. 2. 2021 o důvody, které jej k žádosti vedou.  
 
2. Vzhledem k tomu, že na svolané schůzi věřitelů konané dne 25. 2. 2021 nebyl zvolen ani 
nový věřitelský výbor (doplněn věřitelský výbor), podle ust. § 66 odst. 2 insolvenčního zákona 
vykonává působnost věřitelského výboru insolvenční soud. 
 

3. Podle § 286 IZ majetkovou podstatu lze zpeněžit a) veřejnou dražbou podle zvláštního 
předpisu, b) prodejem movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o 
výkonu rozhodnutí, c) prodejem majetku mimo dražbu. O způsobu zpeněžení majetkové podstaty 
rozhodne se souhlasem věřitelského výboru insolvenční správce.  
 

4. 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. 
Podle odst. 2 téhož zákonného ustanovení při prodeji mimo dražbu lze kupní cenu stanovit pod 
cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné 
vynaložit na správu zpeněžovaného majetku.  
 

5. Jelikož v řízení nevystupuje žádný přihlášený věřitel, který by uplatnil zajištění ke shora 
uvedeným movitým věcem, může být majetková podstata zpeněžena v rámci schváleného způsobu 
oddlužení prodejem mimo dražbu pouze se souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu. 
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6. Soud zhodnotil důvody uváděné insolvenčním správcem jako důvody přiléhavé, neboť se 
jedná o věci movité, u nichž by jiná forma prodeje byla zbytečně nákladná (kancelářské židle, stůl) 
popřípadě hrozí znehodnocení morálním zastaráním nebo zanedbáním servisu (pracovní nářadí), 
které by mohlo vést k neprodejnosti uvedených movitých věcí. Ve výroku I. pak soud movité věci 
označil stejně, jako insolvenční správce v soupisu majetkové podstaty, když insolvenční správce ve 
své žádosti přesněji věci neoznačil, odkázal na soupis majetkové podstaty. 
 
7. V dané věci soud jak v působnosti věřitelského orgánu (§ 68 ve spojení s § 66 odst. 1 IZ), 
tak při vlastním výkonu dohlédací činnosti, vyslovil souhlas s prodejem mimo dražbu za podmínek 
shora uvedených, neboť ve smyslu § 289 odst. 1 IZ neshledal důvody, které by vyslovení souhlasu 
bránily. Podmínky prodeje stanovené ve výroku usnesení korespondují s návrhem insolvenčního 
správce, přičemž byly soudem stanoveny tak, aby zvolená metoda zpeněžení byla adekvátní jak 
hlediska rozsahu a povahy zpeněžovaného majetku a jeho hodnoty, tak z hlediska efektivity 
procesu zpeněžení.  
 
  

Poučení: 
 
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné ( § 91 IZ). 
 
 
Praha 1.  března 2021 
 
JUDr. Květoslava Hovorková, v. r. 
samosoudkyně 
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