
č. j. KSCB 44 INS 7109/2016-B-57 

Shodu s prvopisem potvrzuje  Lenka Pouzarová  

 

USNESENÍ 

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Lenkou Pouzarovou 
v insolvenční věci  

dlužníka: Milan Šimek, narozený dne 4. 1. 1984, IČO 75955431,  
 bytem tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná 

 
takto: 

Insolvenční soud vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správce JUDr. Jiří Vlasák, IČO 
73456837, Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha, prodal mimo dražbu majetek dlužníka, který je 
specifikovaný ve výroku I. usnesení č. j. KSCB 44 INS 7109/2016-B-52, ze dne 5. 11. 2019, při 
dodržení podmínek stanovených v citovaném usnesení, a to za minimální cenu 10 000 Kč. 

 

Odůvodnění: 

Podáním ze dne 27. 9. 2019, které bylo doplněno dne 22. 10. 2019, požádal insolvenční správce 
soud o udělení souhlasu s prodejem movité věci – osobního automobilu Peugeot 406, zapsané do 
soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkou č. 5., a to zájemci s nejvyšší nabídkou, 
minimálně však za cenu 20 000 Kč. Podáním ze dne 3. 3. 2020 insolvenční správce uvedl, že 
uvedený majetek je insolvenčním správcem inzerován od května 2019 na inzertním portálu 
www.burzaspravcu.cz a na oficiálních stránkách insolvenčního správce www.isalis.cz, když 
současně bylo od ledna 2020 přistoupeno ke zveřejnění na dalším inzertním portálu 
www.bazos.cz, přičemž insolvenční správce neeviduje žádné zájemce o koupi. 

Usnesením ze dne 5. 11. 2019, č. j. KSCB 44 INS 7109/2016-B-52, insolvenční soud vyslovil 
souhlas s prodejem shora uvedeného majetku dlužníka a rovněž stanovil podmínky pro tento 
prodej (ustanovení § 289 IZ a uložil v souladu s ustanovením § 11 IZ insolvenčnímu správci 
povinnost dle ustanovení § 283 odst. 4 IZ).  

Podáním ze dne 3. 3. 2020 insolvenční správce požádal o souhlas s prodejem předmětného 
vozidla, resp. i o změnu shora citovaného usnesení, kterým by minimální kupní cena vozidla byla 
snížena na částku 10 000 Kč, přičemž tato cena dle názoru insolvenčního správce by mohla 
oslovit více potenciálních zájemců, jelikož více reflektuje stav i stáří vozidla.   

Insolvenční soud k uvedenému podotýká, že má-li být majetek zpeněžen mimo dražbu, platí dle 
ustálené judikatury i ohledně takto zpeněžovaného majetku (nejde-li o prodej věcí bezprostředně 
ohrožených zkázou nebo znehodnocením), že k takovému prodeji je třeba souhlasu 
insolvenčního soudu a věřitelského výboru (dle ustanovení § 61 odst. 2 insolvenčního zákona, 
jestliže věřitelský výbor neustanovila schůze věřitelů k tomu účelu svolaná, vykonává po jejím 
skončení působnost věřitelského výboru insolvenční soud; to platí obdobně, nebyla-li v oddlužení 
schůze věřitelů svolána). Vzhledem k odůvodněné žádosti insolvenčního správce insolvenční 
soud vyhověl jeho návrhu a vyslovil souhlas s prodejem majetku specifikovaného ve výroku I. 
usnesení č. j. KSCB 44 INS 7109/2016-B-52, ze dne 5. 11. 2019, při dodržení podmínek 
stanovených v citovaném usnesení, a to za minimální cenu 10 000 Kč. 

 

http://www.burzaspravcu.cz/
http://www.isalis.cz/
http://www.bazos.cz/
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Poučení: 

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

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat k podepsanému soudu námitky do 15 dnů 
ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo 
důkazy. 

České Budějovice 9. března 2020 

Lenka Pouzarová v.r. 
vyšší soudní úřednice 
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