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Usnesení 

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Stanislavou Bauerovou 
v insolvenčním řízení ve věci  

dlužníka:  Václav Hrdonka, narozený dne 2. 11. 1981      
  bytem Jáma 26, 383 01  Jáma - Mičovice     

o návrhu insolvenčního správce na udělení souhlasu s prodejem mimo dražbu,     

takto: 

I.   Soud vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správce PENZ A HADRABA v.o.s., 
IČO 28122330, Novohradská 21, 370 01  České Budějovice, prodal mimo dražbu 
majetek dlužníka zapsaný do soupisu majetkové podstaty dne 31. 10. 2019, a to: 

-  pozemek parc. č. 1385/9 o výměře 229 m², ostatní plocha 
zapsáný na LV 343 a vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Prachatice, pro katastrální území Jáma a obec Mičovice. 

II.  Prodej shora uvedeného movitého majetku se uskuteční za následujících podmínek: 
- nabídka prodeje bude inzerována v tisku, popřípadě zveřejněna jiným vhodným 

způsobem, 
- majetek bude prodán zájemcům s nejvyšší nabídkou, minimálně za cenu 60 000 Kč, 

která byla stanovena znaleckým posudkem č. 1559_1/2020 ze dne 3. 1. 2020 Ing. 
Denisy Pěkné, Ph.D., znalce pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady 
nemovitostí, 

- kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.  

III.   Insolvenčnímu správci se ukládá, aby ihned po zahájení inzerce prodeje majetku poslal 
 soudu odkaz na daný inzerát (postačí tisk internetové stránky s inzerátem). 

 IV.    Insolvenčnímu správci se ukládá poté, co dojde ke zpeněžení majetku, předložit kopie 
 písemností, které dokládají zpeněžení shora uvedeného majetku a podmínky, za 
 kterých ke zpeněžení došlo (§ 283 odst. 4 IZ). 

Odůvodnění: 

Usnesením ze dne 3. 6. 2015 č.j. KSCB 25 INS 11170/2015-A-6 soud zjistil úpadek dlužníka a 
povolil způsob úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 14. 9. 2015 č.j. KSCB 25 INS 
11170/2015-B-5 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.  

Podáním doručeným podepsanému soudu dne 8. 1. 2020 požádal insolvenční správce soud 
o udělení souhlasu s prodejem nemovitých věcí sepsaných do soupisu majetkové podstaty dne 
31. 10. 2019. Jedná se o majetek, který dlužník nabyl dle usn. OS Prachatice č.j. 8 D 111/2016-
109 z 1. 6. 2017 z pozůstalosti svého otce a dle usn. OS Prachatice č.j. 8 D 517/2018-119 z 19. 9. 
2019, které nabylo právní moci dne 23. 10. 2019, z pozůstalosti své matky. Insolvenční správce ve 
svém návrhu uvedl, že zajistil zpracování znaleckého a předběžně již tuto nemovitost nabízí 
k prodeji.   
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Dle ust. § 289 IZ může insolvenční správce uskutečnit prodej mimo dražbu 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 tří měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku.  

V probíhajícím insolvenčním řízení nebyl zvolen věřitelský orgán a působnost věřitelského 
orgánu tak ve smyslu ust. § 61 odst. 2 IZ vykonává insolvenční soud. 

Jsou tedy naplněny podmínky, které vyžaduje ust. § 289 IZ k udělení souhlasu soudu s prodejem 
majetku náležejícího do majetkové podstaty mimo dražbu. Proto soud rozhodl, jak shora 
uvedeno.  

V souladu s ust. § 289 odst.1 věta druhá IZ podepsaný soud rovněž ve výroku II.  tohoto 
usnesení stanovil podmínky pro povolený prodej.  

V souladu s ust. § 11 IZ soud uložil insolvenčnímu správci povinnost dle ust. § 283 odst. 4 IZ a 
dále mu uložil povinnost, aby ihned po zahájení inzerce prodeje majetku poslal soudu odkaz na 
daný inzerát (postačí tisk internetové stránky s inzerátem.  

Poučení: 

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

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

 
České Budějovice 9. 1. 2020 
   
Stanislava Bauerová v.r. 
vyšší soudní úřednice  
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