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USNESENÍ 

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Pitrunem v insolvenční věci 
 

dlužníka:   Boris Fučík, narozený 6. 9. 1972, IČO 60666579 
                   bytem Rovečné 186, 592 65 Rovečné  
 
při výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu na průběh insolvenčního řízení 

 
takto: 

I. Insolvenční soud uděluje souhlas insolvenčnímu správci: JUDr. Stanislava Vohradská, 
IČO 66221820, sídlem Čsl. armády 1, 253 01 Hostivice, provozovna Hovorany 825,                 
696 12 Hovorany, aby zpeněžil prodejem mimo dražbu majetek dlužníka, zapsaného do 
soupisu majetkové podstaty, a to: 

- vozidlo VW POLO, r.v. 2000, RZ: 1J24082, VIN: WVWZZZ6NZYD540760.   

II. Zpeněžení v rámci prodeje mimo dražbu uskuteční insolvenční správce nejvyšší učiněné 
nabídce. 

III. Insolvenční soud ukládá insolvenčnímu správci, aby kopie písemností nebo 
elektronických dokumentů, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty prodejem 
mimo dražbu nejvyšší nabídce, předložil insolvenčnímu soudu k založení do 
insolvenčního spisu neprodleně poté, co dojde ke zpeněžení.  

IV. Insolvenční soud při výkonu působnosti věřitelského výboru vyslovuje souhlas se 
zpeněžením majetkové podstaty – osobního vozidla popsaného ve výroku I. tohoto 
usnesení prodejem mimo dražbu nejvyšší nabídce.  

 
Odůvodnění: 

Podáním doručeným soudu dne 2. 6. 2022, požádal insolvenční správce: JUDr. Stanislava 
Vohradská, IČO 66221820, sídlem Čsl. armády 1, 253 01 Hostivice, provozovna Hovorany 825,                 
696 12 Hovorany (dále jen insolvenční správce), aby insolvenční soud vyslovil souhlas se 
zpeněžením shora uvedeného movitého majetku prodejem mimo dražbu. 

Podle § 286 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též „IZ“ nebo „insolvenční zákon“) majetkovou 
podstatu lze zpeněžit a) veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu, b) prodejem 
movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí, 
c) prodejem majetku mimo dražbu, d) v dražbě provedené soudním exekutorem podle zvláštního 
právního předpisu.  

Podle § 286 odst. 2 insolvenčního zákona o způsobu zpeněžení majetkové podstaty podle 
odstavce 1 rozhodne se souhlasem věřitelského výboru insolvenční správce. 

Podle § 289 odst. 1 insolvenčního zákona 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 
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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. 

Podle § 289 odst. 2 insolvenčního zákona 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. 

 

Prodej uvedeného majetku mimo dražbu se podepsanému soudu jeví jako efektivní způsob 
zpeněžení majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka, a proto vyslovil souhlas s jeho 
zpeněžením touto formou. Lze předpokládat, že se předmětné vozidlo podaří insolvenčnímu 
správci výhodně prodat prostřednictvím internetu, např. na inzertním serveru Bazos.cz.  
 

 

V souladu s ustanovením § 11 IZ a ustanovením § 283 odst. 4 IZ soud uložil insolvenčnímu 
správci povinnost sdělit a doložit soudu výsledky prodeje mimo dražbu. 

Poučení: 

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

 

Brno 7. června 2022 
 
 
JUDr. Jiří Pitrun v.r. 
samosoudce 
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