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USNESENÍ
Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci
dlužníka:

Lukáš Bednařík, narozen 24.05.1989, bytem Nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré
Město, korespondenční adresa Táboritská 414, 280 02 Kolín

zastoupen:

Mgr. Bc. Josef Zeman, advokát, se sídlem Žižkova 498, 541 01 Trutnov,

o insolvenčním návrhu dlužníka,
takto:
I. Zjišťuje se úpadek dlužníka: Lukáš Bednařík, narozen 24.05.1989, bytem Nám.
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město.
II. Soud povoluje řešení úpadku dlužníka oddlužením.
III. Insolvenční správkyní se ustanovuje: Mgr. Ing. Eva Hepperová, IČO 476 34 588, se
sídlem Komárovská 2438/13, 746 01 Opava.
IV. Je dána mezinárodní příslušnost soudů České republiky k zahájení tohoto hlavního
insolvenčního řízení dle ust. čl. 3 odst. 1 nařízení o insolvenčním řízení 1, neboť dlužník má
obvyklé místo pobytu na území České republiky.
V. Soud ukládá dlužníku,
a) aby neprodleně kontaktoval insolvenční správkyni (adresa je uvedena v bodě III.
výroku) a poskytoval jí všestrannou součinnost, zejména dbal jejích pokynů,
b) aby za každý započatý měsíc od vydání tohoto usnesení zaplatil zálohu na odměnu a
hotové výdaje insolvenční správkyně ve výši 1.089,- Kč, a to k rukám insolvenční
správkyně.
Způsob placení a splatnost budou dlužníku po vzájemné dohodě sděleny insolvenční
správkyní. Nebude-li záloha placena, soud oddlužení neschválí.
Povinnost podle tohoto výroku trvá do doby, než nastanou účinky schválení, nebo
případného neschválení oddlužení.
VI. Soud vyzývá věřitele,
a) kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 30 dnů od vydání
tohoto usnesení, k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nebude přihlížet a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují;
v podrobnostech k přihlašování pohledávek viz poučení tohoto usnesení,
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b) aby insolvenční správkyni neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na věcech
dlužníka; nestane-li se tak, mohou věřitelé odpovídat za škodu či jinou újmu vzniklou
tím, že do soupisu majetkové podstaty nebude včas sepsán majetek dlužníka sloužící
k zajištění, nebo tím, že nebudou včas zjištěna zajišťovací práva; to neplatí, jsou-li
tato zajišťovací práva zřejmá z veřejného seznamu,
c) aby v případě zájmu o výkon funkce ve věřitelském orgánu neprodleně a zvlášť
sdělili tuto skutečnost insolvenčnímu soudu, a
d) aby nezajištění věřitelé do 7 dnů od zveřejnění zprávy pro oddlužení v insolvenčním
rejstříku (budou-li mít zájem) navrhli konání schůze věřitelů, jejímž předmětem bude
projednání a hlasování o způsobu oddlužení, event. i o žádosti dlužníka o stanovení
jiné výše měsíčních splátek v oddlužení plněním splátkového kalendáře; nebude-li
návrh podán nadpoloviční většinou nezajištěných věřitelů, jejichž pohledávky
počítané podle výše činí zároveň nadpoloviční většinu nezajištěných přihlášených
pohledávek, rozhodne insolvenční soud bez jednání (§ 399 odst. 1 insolvenčního
zákona 2), nebo aby v téže lhůtě (budou-li mít zájem) hlasovali o uvedených bodech
mimo schůzi věřitelů (§ 400 a 401 insolvenčního zákona).
VII. Soud ukládá insolvenční správkyni,
a) aby do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek předložila
insolvenčnímu soudu kompletní zprávu o přezkumu, zprávu pro oddlužení a soupis
majetkové podstaty, včetně všech příloh,
b) aby neprodleně kontaktovala dlužníka, přistoupila ke zjišťování jeho osobních
poměrů a ke zjišťování a soupisu majetkové podstaty,
c) aby, budou-li pro to podmínky, bez zbytečného odkladu podala návrh na odmítnutí
přihlášky, návrh na zastavení řízení o příslušné pohledávce, návrh na výzvu soudu
podle ust. § 203a insolvenčního zákona, atp., a
d) aby průběžně zpracovávala došlé přihlášky, a to tak, aby mohla být zpráva o
přezkumu všech přihlášených pohledávek spolu se všemi přílohami (včetně
vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky s doručenkou) předložena ve lhůtě
uvedené pod písm. a).
VIII. Účinky tohoto rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění
v insolvenčním rejstříku.
Poučení:
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Proti bodům III. až V. výroku tohoto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne
doručení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v
Praze. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta
je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu,
který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř. 3). Podání učiněné telefaxem nebo v
elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu) je třeba ve lhůtě 3 dnů doplnit
předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním,
pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.).
V odvolání proti bodu III. výroku tohoto usnesení lze však namítat pouze
to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatá.
Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně,
se v odvolacím řízení nepřihlíží (§ 26 insolvenčního zákona). Proti bodu IV. výroku může podat
odvolání pouze dlužník a věřitelé z důvodu nesprávného posouzení mezinárodní příslušnosti (§
427 odst. 3 insolvenčního zákona), proti bodu V. výroku pak pouze dlužník.
Proti ostatním bodům výroku tohoto usnesení nelze podat odvolání (§ 141 odst. 1, § 397 odst.
1 a § 91 insolvenčního zákona).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku
a insolvenční správkyni běží odvolací lhůta ode dne, kdy jim bylo usnesení doručeno zvláštním
způsobem (§ 74 odst. 2 a § 75 insolvenčního zákona).
Osoby, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez
žádosti, činí podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem (§ 80a
insolvenčního zákona). Uvedené se týká běžných podání, opravných prostředků i přihlášek
pohledávek či žalob.
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 či určení tohoto majetku
nebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení (§ 111 odst. 1 insolvenčního zákona).
Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Totéž platí, jde-li o zmeškání
soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání (§ 83
insolvenčního zákona).
Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§ 136 odst. 3 insolvenčního zákona).
Poučení věřitelů k podávání přihlášek pohledávek:
Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stej-né účinky jako
žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu.
Přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají dvojmo u Krajského soudu v Praze. Přihlašují se
i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné, včetně těch, jež
jsou vymáhány výkonem rozhod-nutí nebo exekucí.
Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Pohledávky
věřitelů vázané na splnění rozvazovací podmínky se považují v insolvenčním řízení za nepodmíněné,
dokud rozvazovací podmínka není splněna. Na pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací
podmínky nemá zahájení insolvenčního řízení vliv.
Jde-li o pohledávku zajištěnou, musí věřitel v přihlášce uvést, zda uplatňuje právo na její
uspokojení ze zajištění. Zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se
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musejí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, jež se toho
týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit
pouze z majetku poskytnutého k zajištění, a jde-li o zajištěné věřitele podmíněných pohledávek
nebo pohledávek budoucích, k jejichž zajištění byla zastavena věc, právo, pohledávka či jiná
majetková hodnota nebo zřízeno jiné zajištění uvedené v ust. § 2 písm. g) insolvenčního zákona.
Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které
vykonatelnost opírá. Vykonatelnost se prokazuje veřejnou listinou.
Pohledávku je nutné vždy vyčíslit v penězích, i když jde o pohledávku nepeněžitou. Za správnost
údajů uvedených v přihlášce jeho pohledávky odpovídá věřitel. Přihlášku pohledávky lze podat
pouze na formuláři, který je bezplatně dálkově přístupný na internetové adrese:
https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR.
K přihlášce je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává.
Praha 5. března 2019

JUDr. Jitka Drobná v. r.
soudce
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