
 
 

č. j. KSOL 16 INS 15496/2021 – B22 
 

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Jandová, DiS. 

USNESENÍ 

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem 
v insolvenční věci 

dlužníků:  1. Radim Švach, narozený 5. 10. 1981, IČO 06310338 
 bytem Jeremenkova 611/18, 779 00  Olomouc 

 2. Adriana Švachová, narozená 21. 4. 1982 
 bytem Jeremenkova 611/18, 779 00  Olomouc 

 
o souhlas s prodejem mimo dražbu 

takto: 

I.  Insolvenční soud vyslovuje souhlas insolvenčnímu správci ke zpeněžování majetkové 
podstaty dlužníka se zpeněžením mimo dražbu položek zapsaných v majetkové podstatě 
dlužníka: 
 
a) movité věci - č.II. 1 až II. 32, č. II. 35 až II. 37, 
 
b) pohledávky - č. II. 41 až II. 42 

 
za těchto podmínek:  
 
- movité věci pod položkami č. II. 1 až II. 32, č. II. 35 až II. 37 budou nabízeny  

ke zpeněžení za 2/3 obvyklá kupní ceny, nejvyšší nabídce s úhradou kupní ceny 
nejpozději při uzavření kupní smlouvy, 

- pohledávky pod položkami č. II. 41 až II. 42 budou nabízeny ke zpeněžení bez určení 
minimální ceny za jejich postoupení, nejvyšší nabídce s úhradou ceny za postoupení 
pohledávky, nejpozději při uzavření kupní smlouvy, 

- zpeněžení bude probíhat transparentním způsobem obálkovou metodou  
dle podmínek zaslaných insolvenčním správcem soudu v příloze podání  
dne 13. 4. 2022, 

- inzerce bude probíhat po dobu minimálně 1 měsíce na internetových serverech 
www.burzaspravcu.cz, www.insolvencni-spravce.com, www.bazos.cz. 

II.  Souhlas dle výroku I. tohoto usnesení je rovněž vyslovením souhlasu se zpeněžením 
věřitelským výborem, jehož působnost v tomto řízení vykonává insolvenční soud. 

Odůvodnění: 

Insolvenční správce požádal insolvenční soud o prodej mimo dražbu movitých věcí  
a o postoupení pohledávek, které jsou specifikovány ve výroku tohoto usnesení. 
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Navržený způsob zpeněžení, tedy mimo dražbu, podle ust. § 289 I. Z. považuje soud za přiléhavý 
a správný, když minimalizuje náklady na správu a zpeněžení předmětu prodeje/postoupení. 

Zpeněžení movitých a pohledávek věcí formou výběrového řízení obálkovou metodou s druhým 
kolem, které zvýší nabízenou částku, soud považuje u těchto movitých věcí/pohledávek  
za správnou volbu, stejně tak inzerci tohoto zpeněžení na různých serverech, které navštěvuje 
dostatečný počet případných zájemců, kteří mohou generovat kvalitní konkurenci poptávky  
a tím maximalizovat kupní cenu/cenu za postoupení.   

Insolvenční soud i věřitelský výbor proto povolili tento způsob zpeněžení dle ust. § 289  
odst. 1 I. Z. Soud zároveň stanovil bližší podmínky zpeněžení (výrok II. tohoto usnesení).  

Poučení: 

 Proti tomuto usnesení  není  odvolání přípustné ( § 91 ve spojení s § 11 odst. 1 I. Z.). 
 
 
 
Olomouc 25. dubna 2022 

 
 

Mgr. Martin Šulák v. r. 
samosoudce 
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