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Shodu s prvopisem potvrzuje Irena Hanušová.  
 

USNESENÍ 

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenčním 
řízení  

dlužníka:  František Kubelka, rodné číslo: 550713/0200, IČO 11589159,  
bytem Kamenice 53, 518 01 Dobruška  

k žádosti insolvenční správkyně 

takto: 

Soud uděluje insolvenční správkyni Ing. Tereze Somolové, IČO 87719495, se sídlem 
Za Kovářským rybníkem 267, 149 00 Praha 4, souhlas s prodejem majetku mimo dražbu, 
uvedeného v soupisu majetkové podstaty ze dne 8. 10. 2020, č. l. B-113/5 insolvenčního spisu, 
a za podmínek uvedených na č. l. B-114 insolvenčního spisu, odsouhlasených zástupcem věřitelů.  

Odůvodnění: 

Podáním doručeným soudu dne 3. 11. 2020 požádala insolvenční správkyně soud o udělení 
souhlasu k prodeji majetku, který blíže specifikovala ve svém návrhu na č. l. B-114 insolvenčního 
spisu, mimo dražbu.  

Dle ustanovení § 289 odst. 1 věta první zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), může insolvenční správce 
prodej mimo dražbu uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. 

Soud postupoval v souladu s ustanovením § 289 IZ a udělil insolvenční správkyni souhlas 
k prodeji majetku, dle soupisu majetkové podstaty, mimo dražbu poté, kdy se způsobem prodeje 
a oceněním majetkové podstaty vyslovil zástupce věřitelů svůj souhlas dne 2. 11. 2020 na č. l. B-
114/2 insolvenčního spisu. 

Poučení: 

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou 
podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy 
v insolvenčním rejstříku. Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, 
lze napadnout žalobou podanou u insolvenčního soudu i po uplynutí lhůty podle věty první, 
nebyl-li nabyvatel v dobré víře (§ 289 odst. 3 IZ). 

Hradec Králové 4. prosince 2020 

JUDr. Jolana Maršíková v. r. 
soudkyně 
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