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U s n e s e n í 

 
Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Boženou Papežovou v insolvenční věci 
dlužníka: Etres 25 s.r.o. v likvidaci, IČO 01589369, Heinemannova 2695/6, 160 00, Praha 6,  
o návrhu insolvenčního správce   

 
t a k t o : 

 
Soud vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správce prodal mimo dražbu majetek 
dlužníka zapsaný do  soupisu majetkové podstaty ze dne 20. 12. 2018 (zveřejněno pod  
č.d. B - 2, B - 3)  pod pol.č. II. Movitý majetek:  
 
poř.č. 7:  Monitor k PC značky Benq, model: Q7T5, měsíc výroby: září 2006, včetně 
kabeláže pro připojení k PCpoř.č. 8: Automatická pračka zn. Samsung, model: F1045AV, 
digitální ovládání, kapacita 4,5 kg prádla, 1000 otáček, energetická třída „A“, hmotnost 
přibližně 60 kg 
poř.č. 9: Cirkulárka, starší model, v současné době mimo provoz 
poř.č. 10: Barely s obsahem dvousložkové polyuretanové pěny, více jak 10 ks 
poř.č. 11: Soubor tekutých membrán typu Desmopol s hydroizolačními vlastnostmi 
poř.č. 13: Tiskárna Epson, model Acu Laser C1600 
poř.č. 14: Tiskárna HP Colour Laser Jet Pro 100MFP M175a 
poř.č. 25: Soubor nábytku – 2x židle plastová červená, 1x židle plastová černá, 1x stůl bílý, 
3x konferenční stolek černý, 1x komoda se šuplíky černá, 4x kancelářská židle černá,  
4x kancelářský stůl černý, 2x malý policový regál černý 
poř.č. 26: Sada Wi-Fi routerů – 2x Wi-Fi router značky TP-Link, model TL-WR542G,  
1x Wi-Fi router, značka a model neznámý 
poř.č. 27: Satelitní přijímač značky Ferguson, model FX 6600 CR šedý 
poř.č. 28: Tiskárna HP Desk Jet, inkoustová 
 
nejvyšší nabídce a při podpisu kupní smlouvy až po úplném zaplacení kupní ceny na účet 
majetkové podstaty + odvoz předmětu koupě na náklady kupujícího. 

Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby podal soudu a věřitelskému orgánu zprávu  
o zpeněžení shora uvedeného majetku dlužníka. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 
Insolvenční správce požádal soud o souhlas s prodejem ve výroku uvedeného majetku mimo 
dražbu. K dotazu soudu upřesnil, že se k tomuto způsobu prodeje rozhodl z důvodu zachování 
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Shodu s prvopisem potvrzuje Kristýna Urbanová.  

efektivnosti a hospodárnosti insolvenčního řízení, přičemž očekává vyšší výtěžek zpeněžení, než 
u jiných způsobů prodeje. 
 
Podle ustanovení § 286 odst. 2 ins.zák. o způsobu zpeněžení majetkové podstaty rozhodne 
insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru. Majetkovou podstatu lze zpeněžit 
veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu, prodejem movitých věci a nemovitostí 
podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí a prodejem majetku mimo 
dražbu. Dle ustanovení § 289 ins.zák. 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. 
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. 
Platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou  
u insolvenčního soudu nejpozději do skončení insolvenčního řízení; jde o incidenční spor. 
 
V daném případě vyslovil soud v pozici věřitelského orgánu udělil souhlas s prodejem majetku 
uvedeného v bodě I. výroku tohoto usnesení mimo dražbu (č.d. B - 13), proto nyní postupoval 
v souladu s ust.  § 289 odst. 1 ins.zák. a rozhodl tak, jak uvedeno ve výroku usnesení.  
 
 

P o u č e n í : 
 
 
Proti tomuto usnesení  n e n í  odvolání přípustné (§ 91 ins.zák.).  
 

Proti rozhodnutí vydanému asistentem soudce nebo vyšším soudním úředníkem v občanském 
soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo 
námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode 
dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo 
důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním 
úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách,  
o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné  
(§ 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb.; §36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb.). 

 
V Praze dne 10. května 2019 

 
Mgr. Božena Papežová v.r. 

                                                                                                                 asistent soudce 
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