
 

 

Jednací číslo: KSPH 60 INS 16032/2016-A-19 
 
 

U S N E S E N Í 
 
 
        Krajský soud v Praze, Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. 
Květoslavou Hovorkovou v insolvenční věci dlužníka: Mykola Mykolajovyč Savlyak, nar. 
15.8.1972, bytem Pavlov 36, 373 51 Pavlov, o insolvenčním návrhu věřitele Komerční 
banka, a.s., IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1,   
o insolvenčním návrhu, 
 

 t a k t o : 
 

 
I. Z j i š ť u j e   s e   úpadek dlužníka: Mykola Mykolajovyč Savlyak, nar. 15.8.1972, 

bytem Pavlov 36, 373 51 Pavlov. 
 

II. Insolvenčním správcem se ustanovuje: HAVLENA v.o.s., IČ 03127613, se sídlem tř. 
J.P. Koubka 81, 388 01 Blatná, provozovna Kollárova 422, 266 01 Beroun.  
 

III. Soud prohlašuje na majetek dlužníka Mykola Mykolajovyč Savlyak, nar. 15.8.1972, 
bytem Pavlov 36, 373 51 Pavlov, k o n k u r s. 
 

IV. Konkurs bude projednáván jako   n e p a t r n ý   k o n k u r s. 

 
V. Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním 

rejstříku. 
 

VI. Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky,  s e  v y z ý v a j í , aby tak učinili  
ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. 
Přihlášky pohledávek se podávají dvojmo, včetně příloh, a pouze na formuláři, který 
je zveřejněn Ministerstvem spravedlnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
webových stránkách www.justice.cz. Přihlašují se i pohledávky, které již byly 
uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány 
výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo 
pohledávku vázanou na podmínku. K přihlášce pohledávky je třeba připojit listiny, 
kterých se přihláška dovolává. 

 

K přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud n e p ř i h l í ž í , a takto 
přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny.  

  

Věřitelé se dále vyzývají, aby neprodleně sdělili insolvenčnímu správci, jaká 
zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných 
majetkových hodnotách. Pokud tak neučiní, mohou takoví věřitelé odpovídat za 
škodu nebo jinou újmu vzniklou tím, že do majetkové podstaty nebude včas sepsán  
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majetek dlužníka sloužící k zajištění, nebo tím, že nebudou včas zjištěna zajišťovací 
práva; to neplatí, jsou-li tato zajišťovací práva zřejmá z veřejného seznamu. Neuplatní-
li věřitel právo na uspokojení své pohledávky ze zajištění v přihlášce s označením 
druhu zajištění a doby jeho vzniku, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované 
pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo. 
 

VII. Soud nařizuje přezkumné jednání 

na den 9. března 2017 v 10,00 hod. 
 

do jednací síně č. 17, první patro budovy B Krajského soudu v Praze, se sídlem 150 75 

Praha 5, Náměstí Kinských 5. Prezentace bude od 9,55 hodin. 

 

VIII. Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení 
přezkumného jednání.  
 

Předmětem jednání schůze věřitelů, která bude následovat bezprostředně po 
přezkumném jednání, bude: 

 

1) zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti včetně informace o 
velikosti zjištěné majetkové podstaty, 

2) rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka byla na 
přezkumném jednání popřena, pohledávka je vázána na podmínku nebo nebyla 
zjištěna,  

3) volba věřitelského orgánu, 
4) usnesení věřitelů o případném odvolání soudem ustanoveného insolvenčního 

správce a o ustanovení nového insolvenčního správce podle § 29 odst. 1 zákona č. 
182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ). 

 

 
IX. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby nejpozději dne 20. února 2017 předložil 

soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek tak, aby jej insolvenční soud mohl 
zveřejnit nejpozději 15 dnů přede dnem přezkumného jednání, a dále zprávu o 
hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu a řádný soupis majetkové 
podstaty dlužníka. 

 

X. Započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele je po rozhodnutí o úpadku 
přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení byly splněny před rozhodnutím 
o způsobu řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak. 
 

 

 



pokračování 3 j.č. KSPH 60 INS 16032/2016-A-19 
 

 

XI. Soud  u k l á d á  navrhujícímu věřiteli, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení        
z a p l a t i l  soudní poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním 
návrhu, který činí podle položky  4 c) Sazebníku soudních poplatků 2 000,-  Kč, a to 
na účet soudu 3703 8729111/0710, VS 9601603216. Nebude-li soudní poplatek ve 
stanovené lhůtě zaplacen, přistoupí soud k jeho vymáhání.  
 

XII. Soud ukládá dlužníkovi, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení sestavil a 
odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých 
dlužníků a věřitelů.  
 

XIII. Rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku. Soud 
nebude zveřejňovat svá rozhodnutí v hromadných sdělovacích prostředcích. 
 

XIV. Věřitelům, kteří přihlásí své pohledávky do insolvenčního řízení se ukládá, aby soudu 
do 1 týdne od podání přihlášky sdělili, zda souhlasí se svojí volbou za člena voleného 
věřitelského orgánu. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

 Navrhující věřitel se svým insolvenčním návrhem domáhal zjištění úpadku dlužníka a 
prohlášení konkursu na jeho majetek. Ve svém návrhu uvedl, že má za dlužníkem pohledávku 
po splatnosti více jak 30 dnů a označil další věřitele, jež mají za dlužníkem splatné 
pohledávky. Společně s insolvenčním návrhem věřitel svoji pohledávku přihlásil. 
 
 Dlužník se k insolvenčnímu návrhu nevyjádřil. 
 

Soud v souladu se stanoviskem účastníků rozhodl o insolvenčním návrhu, kterému 
nikdo neodporoval, bez nařízení ústního jednání, přičemž soud rozhodl pouze na základě 
listinných důkazů předložených navrhovatelem, z nichž pro soud vyplývá nesporný skutkový 
závěr (§ 133 IZ a § 101 odst. 4 IZ). 

 
Z předložených listin dospěl soud k následujícím skutkovým zjištěním a celkovému 

skutkovému závěru: dlužník je v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky navrhujícího 
věřitele více jak 30 dnů. Vedle toho má peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě 
splatnosti u dalších věřitelů (Česká pojišťovna a.s., Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR aj.). 

 
Podle § 3 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, dlužník je v úpadku, jestliže 

má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto 
závazky není schopen plnit. 
 
 V řízení bylo zjištěno, že u dlužníka je mnohost věřitelů s pohledávkami po splatnosti 
více jak 30 dnů. Platební neschopnost dlužníka se presumuje, neboť dlužník nevyhověl výzvě 
soudu předložit seznamy podle § 104 odst. 1 IZ. Skutečnosti zakládající úpadek dlužníka 
proto byly v řízení osvědčeny. 
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 Soud spojil rozhodnutí o úpadku s prohlášením konkursu na majetek dlužníka, neboť 
jiný způsob řešení úpadku nebyl navržen (oddlužení) nebo nepřichází u dlužníka v úvahu 
(reorganizace). Konkurz dlužníka bude projednán jako nepatrný, neboť nebyly zjištěny žádné 
skutečnosti, které by postup podle § 314 IZ vylučovaly. 
 
 Ve zbytku neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).  
 
 
P o u č e n í : Proti výroku I. tohoto usnesení  s e  m ů ž e  odvolat pouze dlužník; odvoláním 

však lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že 
úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto 
zákoně.  

 
                        Proti výroku II. tohoto usnesení   l z e   podat odvolání. V odvolání lze však 

namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro 
ustanovení, nebo že není nepodjatý (§ 26 IZ). 
 
Proti výroku  III. a XI.  tohoto usnesení   l z e   podat odvolání. 

                         
Odvolání se vždy podává do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení 
k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu 

 
Proti ostatním výrokům tohoto usnesení   n e n í   odvolání přípustné.  

 
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním 
rejstříku; navrhovateli, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i 
zvláštním způsobem. Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví 
zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného 
prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy 
byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. 
 
Účast insolvenčního správce a dlužníka při přezkumném jednání a schůzi 
věřitelů je nezbytná. Insolvenční správce se na své nebezpečí a na své 
náklady může dát zastoupit při přezkumném jednání jinou osobou 
zapsanou do seznamu insolvenčních správců. 

   
Dlužník je i nadále povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a 
majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny           
ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku nebo o jeho nikoli zanedbatelné 
zmenšení (§ 111 odst. 1 IZ). 
 
Dlužník má povinnost poskytnout insolvenčnímu správci všestrannou 
součinnost, zejména dbát jeho pokynů (§ 210 odst. 1 IZ). 

 
Pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat   
insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít 
zpět (§ 192 odst. 1). Věřitelé, kteří chtějí popřít pravost, výši či pořadí  
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pohledávky jiného věřitele, musí tak učinit písemným podáním na formuláři, 
zveřejněném na internetovém portále Ministerstva spravedlnosti ČR -  
www.justice.cz doručeném insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny 
přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce. 

 

Věřitelé mohou hlasovat mimo schůzi věřitelů písemným hlasovacím lístkem 
na formuláři, který je zveřejněn Ministerstvem spravedlnosti způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. K hlasu věřitele prostřednictvím hlasovacího 
lístku bude soud přihlížet, jen bude-li podání obsahující všechny náležitosti 
doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů. 

 
 
V Praze dne 6. prosince 2016 

 
 
                                        JUDr. Květoslava Hovorková, v.r. 
                          samosoudkyně 
 
 
 
Za správnost vyhotovení:  
Marcela Košťálová 
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