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Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Hrbáčová 
  

 

 

USNESENÍ 

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci  

dlužnice:   PROFISYS, a. s., IČO 258 17 591 
sídlem Švermova 1262/11, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory 

o zpeněžení majetku prodejem mimo dražbu  

 

 

takto: 

Insolvenční soud uděluje insolvenční správkyni: Mgr. Bohdana Nováková, IČO 662 57 913, 
sídlem Čáslavská 1750/8, 130 00 Praha, zapsaného do soupisu majetkové podstaty (č. d. B-2 
insolvenčního spisu) v části II. Movitý majetek pod poř. č. 5 – 36: 

- poř. č. 5 – AEG HR 5654 holicí strojek  

- poř. č. 6 – AL-KO BC 4125 II-S Comfort benzínová motorová kosa 

- poř. č. 7 – ARDES STYLE 40PBR ventilátor 

- poř. č. 8 – CONCEPT RK-4065 skleněná rychlovarná konvice  

- poř. č. 9 – DELONGHI ECAM 22.110B automatické espreso 

- poř. č. 10 – DEWALT DCD780M2-QW akušroubovák  

- poř. č. 11 – DZ V-Garden lehátko MERANTI SPA  

- poř. č. 12 – ELICA ELITE 14 LUX GR IX/A/50 digestoř výsuvná  

- poř. č. 13 – ELECCI EASY 300 Full black/Granitek dřez s okapem  

- poř. č. 14 – EMOS DVB-T venkovní anténa BEN-9016C  

- poř. č. 15 – FABER TENDER EV8 X A60 digestoř komínová 

- poř. č. 16 – GASTROBACK 42518 rýžovar  

- poř. č. 17 – GUZZANTI GZ 34 vinotéka  

- poř. č. 18 – HOOVER FE18ALI 011 tyčový vysavač  

- poř. č. 19 – KÄRCHER FE18ALI 011 tyčový vysavač  

- poř. č. 20 – SATURN ST-FP8096 masomlýnek  

- poř. č. 21 – SATURN ST-WK7607 minipračka 

- poř. č. 22 – SAMSUNG MS 23F301TAS mikrovlnná trouba  
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- poř. č. 23 – OSRAM H7 Night Breaker Unlimited + 110 % žárovky sada 2 ks  

- poř. č. 24 – PROFESSOR ZVH271 zavařovací hrnec 

- poř. č. 25 – SENCOR SMW 5220 mikrovlnná trouba 

- poř. č. 26 – SEVERIN AT 2509 topinkovač  

- poř. č. 27 – SEVERIN JG 3525 jogurtovač 

- poř. č. 28 – SEVERIN KM 3916 výkonný multi-kráječ  

- poř. č. 29 – SEVERIN WK 3468 rychlovarná konvice  

- poř. č. 30 – SNAIGE CD290 1008 chladící vitrína  

- poř. č. 31 – VDI 660FF varná deska ind. mora 

- poř. č. 32 – BALUPUNKT VCC301 vysavač bezsáčkový  

- poř. č. 33 – WHIRPOOL AKT 8190 BA varná deska sklokeramická 6990  

- poř. č. 34 – WHIRPOOL B TNF 5323 OX chladnička kombinovaná s mrazákem  

- poř. č. 35 – ZANUSSI ZFC3140WA mraznička truhlicová – open 7990 

- poř. č. 36 – ZANUSSI ZRA 17800WA chladnička jednodveřová – open 6290 

a to za těchto podmínek: 

- majetek dlužníka bude prodán za nejvyšší nabídnutou cenu 

- kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

- kupujícím nesmí být osoba uvedená v ust. § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku                 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Insolvenční správkyně je povinna zaslat soudu ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku 
smlouvu, kterou došlo ke zpeněžení majetku prodejem mimo dražbu. 

 

 

 

Odůvodnění: 

Podáním na č. d. B-11 insolvenčního spisu požádala insolvenční správkyně soud o udělení 
souhlasu k prodeji majetku mimo dražbu. Předmětný majetek je blíže specifikován ve výroku 
tohoto usnesení, v návrhu správkyně a v soupisu majetkové podstaty na č. d. B-2 insolvenčního 
spisu. Správkyně připojila k žádosti i souhlas zástupce věřitelů s prodejem majetku.  

Podle ustanovení § 289 odst. 1 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“), může insolvenční 
správce prodej mimo dražbu uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského 
výboru.   

Insolvenční soud proto po zhodnocení dané věci postupoval v souladu s ust. § 289 IZ a udělil 
insolvenční správkyni požadovaný souhlas k prodeji předmětného majetku mimo dražbu, a to              
za podmínek uvedených ve výroku tohoto usnesení.   
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Poučení: 

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

Ostrava 1. července 2021  

JUDr. Viktor Břeska v. r.  
samosoudce 
 
 
 
v z. Mgr. David Stošek v. r.   
pověřený samosoudce 
z důvodu čerpání dovolené samosoudce 
podepsáno podle § 158 odst. 1 o. s. ř. 
zastupujícím samosoudcem  
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