
Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Eliášová. 

                      č. j. MSPH 90 INS 17403/2020-B-17    
 
 

USNESENÍ 
 

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Davidem Hovorkou v insolvenční věci  
dlužnice: :  ALNOX  s.r.o., IČO 27067564, se sídlem Vršovická 1525/1d,101 00, Praha 10 

 
o souhlas k prodeji podstaty mimo dražbu k návrhu  insolvenčního správce  
                                                                    t a k t o : 
 

I. Soud  u d ě l u j e  insolvenční správkyni  Společná kancelář insolvenčních správců 
v.o.s., IČO : 01929101, se sídlem V Luhu 754/18, 140 00,Praha 4  souhlas 
s prodejem mimo dražbu části majetkové podstaty dle § 289 odst. 1 IZ uvedené 
v soupisu majetkové podstaty  ze dne 26. 2. 2021 na č.d. B-3 souboru movitých věcí 
položek poř.č.  1 až 20  oddílu II. movitý majetek 

1-varná deska AEG 
2-kuchyňský dřez Blanco + páková baterie 
3-myčka nádobí BOSCH 
4- vestavná lednice Liebher 
5-odsavač par Siemens 
6- kuchyň šedá včetně desky a vnitřního vybavení 
7-tiskárna LASER BASE MF5730 
8-PC sestava počítač ALNO, monitor Hyunday + klávesnice +myš 
9-PC sestava počítač GLITE, monitor LG + klávesnice +myš 
10-stůl bílý 
11-věšák na oblečení 
12-kontejer 5 zásuvek + dvířka 
13- kontejner 3 zásuvky 
14-kuchyňská sestava nesestavená 
15-kuchyňská sestava nesestavená 
16-kuchyňská sestava nesestavená 
17-kancelářské skříňky dřevěné 
18-kancelářská skříň  šedá 
19-trouba na pečení AEG 
20-osobní motorové vozidlo VW Sharan CARAT 1.9.D, r.v. 1999., barva stříbrná, VIN : 

,RZ: AKD 9655 
 
a to vlastním jménem za následujících podmínek:  
prodej za tržní cenu určenou na základě nejvýhodnější é nabídky předložené zájemcem ve 
veřejném výběrovém řízení,  
kupní cena bude zaplacena na účet správce nebo v hotovosti přímo správci, před podpisem kupní 
smlouvy nejpozději při jejím podpisu. 
 

II. Soud  u d ě l u j e  insolvenční správkyni  Společná kancelář insolvenčních správců 
v.o.s., IČO : 01929101, se sídlem V Luhu 754/18, 140 00,Praha 4 na místo 
věřitelského výboru dle   § 66 odst. 3 IZ souhlas s prodejem mimo dražbu části 
majetkové podstaty dle § 289 odst. 1 IZ uvedené v soupisu majetkové podstaty  ze 
dne 26. 2. 2021 na č.d. B-3 souboru movitých věcí položek poř.č.  1 až 20  oddílu II. 
movitý majetek 

1-varná deska AEG 
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2-kuchyňský dřez Blanco + páková baterie 
3-myčka nádobí BOSCH 
4- vestavná lednice Liebher 
5-odsavač par Siemens 
6- kuchyň šedá včetně desky a vnitřního vybavení 
7-tiskárna LASER BASE MF5730 
8-PC sestava počítač ALNO, monitor Hyunday + klávesnice  + myš 
9-PC sestava počítač GLITE, monitor LG + klávesnice +myš 
10-stůl bílý 
11-věšák na oblečení 
12-kontejer 5 zásuvek + dvířka 
13- kontejner 3 zásuvky 
14-kuchyňská sestava nesestavená 
15-kuchyňská sestava nesestavená 
16-kuchyňská sestava nesestavená 
17-kancelářské skříňky dřevěné 
18-kancelářská skříň  šedá 
19-trouba na pečení AEG 
20-osobní motorové vozidlo VW Sharan CARAT 1.9.D, r.v. 1999., barva stříbrná, VIN : 

,RZ: AKD 9655 
 
a to vlastním jménem za následujících podmínek:  
prodej za tržní cenu určenou na základě nejvýhodnější é nabídky předložené zájemcem ve 
veřejném výběrovém řízení,  
kupní cena bude zaplacena na účet správce nebo v hotovosti přímo správci, před podpisem kupní  
smlouvy nejpozději při jejím podpisu.  
 

III. Kopie písemností, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za 
kterých k tomu došlo, založí insolvenční správkyně do insolvenčního spisu do 5 dnů 
po zpeněžení. 

 
                                                               O d ů v o d n ě n í: 
 

1. Usnesením ze dne 23. 11. 2020, č. j. MSPH 90 INS 17403/2020-A-12  , rozhodl soud o 
úpadku dlužnice, prohlášení o konkursu na ni, ustanovení insolvenční správkyně tehdy 
pod názvem DV Insolvence v.o.s. (nyní Společná kancelář insolvenčních správců v.o.s.), a 
nařízení přezkumného jednání a schůze věřitelů.  
 

2. Schůze věřitelů s volbou zástupce věřitelů byla odročena na den 16. 4. 2021, a na ní nebyl 
zvolen věřitelský výbor dlužníka ani zástupce věřitelů. Proto, to udělil souhlas se 
zpeněžením předmětného majetku mimo dražbu, namísto věřitelského výboru dlužníka, 
či zástupce věřitelů ve výroku II. tohoto usnesení dle § 66 odst. 3 IZ. 
 

3. Podáním ze dne 16. 4.2020 insolvenční správkyně požádala o souhlas k prodeji položek 
poř.č.  1 až 20  oddílu II. movitý majetek usnesením soudu mimo dražbu vzhledem k e 
složení majetkové podstaty, je prodej mimo dražbu  nejvhodnější způsob zpeněžení 
s minimalizací nákladů. 

. 
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4. Provedení dražby by bylo  nevýhodné pro vysokou odměnu dražebníka a  organizační 
náklady a nedostatek zájemců, o koupi  mimo jiné i staršího vozidla, bez reálné šance 
k vyššímu uspokojení. 
 

5. Dle ust. § 283,  § 286 odst. 1 písm.c) a § 289 IZ uskuteční insolvenční správce prodej 
mimo dražbu se souhlasem soudu a věřitelského orgánu dle § 286 odst.2 IZ. Dlužnice je 
vlastnicí vozidla a dalších movitých věcí uvedených v tomto usnesení a insolvenční 
správkyně je oprávněna je zpeněžit vlastním jménem. 
 

6. Soud proto, rozhodl dle ust. § 289 odst. 1, 3 IZ, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto 
usnesení a udělil souhlas s prodejem mimo dražbu. 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení  n e n í  odvolání přípustné  
  Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v  
                        insolvenčním  rejstříku. 
                        Platnost smlouvy, kterou bude pohledávka zpeněžena lze napadnout žalobou  
                        podanou u insolvenčního soudu do 3 měsíců od zveřejnění smlouvy  
                        v insolvenčním rejstříku ( § 289 odst.3 IZ). 
  
 
Praha 22. dubna 2021 
 
JUDr. David Hovorka v. r. 
samosoudce 
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