č. j. KSHK 15 INS 16562/2018 - B-8/celk.6

USNESENÍ
Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudcem Mgr. Ondřejem Kubátem v insolvenční věci
dlužníka:

Petr Bašek, rč: 681001/1714, IČO 48985970,
bytem: Javorová 382, 518 01, Dobruška,

o schválení oddlužení
takto:
I.
II.

Soud schvaluje zprávu o přezkumu obsaženou v podání insolvenčního správce
ze dne 19. 12. 2018.
Soud schvaluje oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

III.

Soud ukládá dlužníkovi, aby počínaje první splátkou, splatnou dne 25. března 2019 po
dobu následujících pěti let nebo do úplného uspokojení pohledávek (nejpozději do března
2024 včetně) platil vždy nejpozději k 25. dni v měsíci prostřednictvím insolvenčního
správce z příjmů, které získá po schválení oddlužení, nezajištěným věřitelům částku ve
stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci
uspokojeny přednostní pohledávky, a to podle poměru pohledávek určeného ve zprávě pro
oddlužení.

IV.

Plátci příjmu dlužníka, tj. MC Trasped MKD s.r.o., IČO: 04222041, Žižkova 897, 535 01
Přelouč soud ukládá, aby po doručení tohoto rozhodnutí, počínaje měsícem březen
2019, prováděl ze mzdy, platu, či jiného příjmu dlužníka srážky ze mzdy v rozsahu, v jakém
z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní
pohledávky, a nevyplácel takto sražené částky dlužníkovi.

V.

Částky sražené z dlužníkovy mzdy je plátce mzdy (či jiného příjmu) dlužníka povinen
v každém jednotlivém měsíci nejpozději do 20. dne v měsíci zasílat insolvenčnímu
správci Mgr. Ing. Eva Hepperová, Komárovská 2438/13, 746 01, Opava na účet
majetkové podstaty č. 286264369/0300, a to bez zřetele k právní moci tohoto usnesení.
Plátce mzdy, platu či jiného příjmu dlužníka je povinen do jednoho týdne insolvenčnímu
soudu oznámit, že u něho dlužník přestal pracovat nebo že od něj přestal pobírat jiný
příjem a zaslat soudu vyúčtování srážek, které ze mzdy, platu či jiného příjmu dlužníka
poukázal insolvenčnímu správci.
Příkaz se vztahuje i na všechny pozdější plátce mzdy, popř. jiných příjmů dlužníka
postižitelných výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.
Dlužníkovi se ukládá, aby v případě změny zaměstnavatele či plátce jiného příjmu
neprodleně předložil novému zaměstnavateli či plátci jiného příjmu toto rozhodnutí
a zajistil tak provádění příslušných srážek z příjmu.

VI.

Insolvenčnímu správci se přiznává záloha na odměnu za přezkoumání 9 přihlášek
pohledávek ve výši 2 722, 50 Kč (včetně DPH).

Shodu s prvopisem potvrzuje Barbora Kutová.
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Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby v jednotlivých měsících trvání účinků schváleného
oddlužení (počínaje měsícem březen 2019) z částky, která bude dlužníkovi sražena ze
mzdy, platu či jiného příjmu,
1. ponechal si částku 750 Kč jako zálohu na odměnu a částku 150 Kč jako zálohu
na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty,
kterou je povinen odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního
právního předpisu, je-li jejím plátcem,
2. hradil další případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na
roveň pohledávkám za podstatou, a to v pořadí:
i. běžné výživné, pokud byla dlužníkovi vyživovací povinnost stanovena soudem,
ii. záloha na odměnu dle výroku VI.,
iii. poté vytvořil rezervu na odměnu ve výši vyplývající z § 38 odst. 6 IZ, tuto rezervu
v případě potřeby využíval, opětovně doplňoval a posléze v posledních 6 měsících
trvání splátkového kalendáře využil k úhradě zálohy na odměnu dle bodu 1.,
iv. případné náklady znaleckého posudku pořízeného v insolvenčním řízení k ocenění
nezajištěného majetku, případně další pohledávky za majetkovou podstatou spojené
s udržováním a správou majetkové podstaty, pokud byly v průběhu insolvenčního
řízení uplatněny,
v. dlužné výživné, pokud byla dlužníkovi vyživovací povinnost stanovena soudem,
vi. případná odměna sepisovatele insolvenčního návrhu a náklady znaleckého posudku
oceňujícího nezajištěný majetek vyžádaný od exekutora, pokud byly v průběhu
insolvenčního řízení uplatněny,
3. zbývající částku vyplatil nezajištěným věřitelům, a to první splátku v termínu do 25.
března 2019, druhou a další splátku nadále vždy nejpozději do 25. dne následujícího
kalendářního měsíce, v poměrech dle distribučního schématu splátkového
kalendáře obsaženého ve zprávě pro oddlužení ze dne 18. 12. 2018.
4. Částky připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení popřených či částečně
popřených pohledávek je insolvenční správce povinen deponovat na svém účtu
do pravomocného skončení incidenčního sporu, a podle jeho výsledku buď částku
vyplatit věřiteli deponované částky, jestliže popřená pohledávka bude zjištěna,
nebo deponované částky rozdělit mezi ostatní věřitele dle poměrů určených splátkovým
kalendářem, jestliže pohledávka zjištěna nebude. Obdobně bude insolvenční správce
postupovat v případě, že ke zjištění nebo nezjištění popřené pohledávky dojde
v důsledku nepodání žaloby ve stanovené lhůtě nebo v důsledku zpětvzetí popření.
Bude-li některá z přihlášených pohledávek popřena v částce přesahující 50 % její
přihlášené výše, bude insolvenční správce deponovat i částky připadající na její zjištěnou
část. Bude-li následně taková pohledávka zjištěna v částce nižší než 50 % její přihlášené
výše, rozdělí insolvenční správce mezi ostatní věřitele dle splátkového kalendáře jako
mimořádnou splátku rovněž částky připadající na zjištěnou část takové pohledávky.

VIII.

Počínaje měsícem, v němž začne být plněn splátkový kalendář, zaniká dlužníkovi
povinnost platit zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce ve výši
stanovené v rozhodnutí o úpadku.

IX.

Insolvenčnímu správci soud ukládá, aby na úhradu odměny a hotových výdajů
za období od rozhodnutí o povolení oddlužení do měsíce předcházejícího měsíci, v němž
začne být plněn splátkový kalendář, použil zálohy uhrazené dlužníkem. Nebudou-li složené
zálohy postačovat na úhradu shora uvedené odměny a hotových výdajů, je insolvenční
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správce oprávněn si potřebnou částku ponechat z částek, které budou dlužníkovi sraženy v
rámci plnění splátkového kalendáře, a to jako pohledávku za majetkovou podstatou.

X.

Insolvenčnímu správci soud ukládá, aby po dobu trvání účinků schválení oddlužení
plněním splátkového kalendáře vykonával nad průběhem insolvenčního řízení dohled
a pravidelně vždy po uplynutí 6 měsíců trvání splátkového kalendáře, nejpozději do konce
měsíce následujícího po období, za které je zpráva podávána, soud a případný věřitelský
orgán informoval o výsledcích své činnosti.

XI.

Věřitelé se vyzývají, aby nejpozději k termínu úhrady první splátky sdělili
insolvenčnímu správci způsob, jakým jim má být částka připadající na úhradu
jejich pohledávek vyplácena.

XII.

Působnost věřitelského výboru bude do případné volby členů věřitelského výboru
vykonávat insolvenční soud.
Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové k návrhu dlužníka zjistil jeho úpadek a povolil jej řešit
oddlužením. Současně ustanovil insolvenčního správce.
Z obsahu spisu nevyplývá, že by dlužník nebyl osobou oprávněnou k podání návrhu na povolení
oddlužení ve smyslu ustanovení § 389 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení,
ve znění pozdějších předpisů (insolvenčního zákona, dále jen IZ) a žádný z přihlášených věřitelů
nevznesl ve lhůtě stanovené soudem v tomto směru žádné námitky.
Poté, co insolvenční správce předložil soudu zprávu pro oddlužení, zprávu o přezkumu a seznam
přihlášených pohledávek, a soud shledal postupem podle § 398a odst. 3 IZ zprávu o přezkumu a
zprávu pro oddlužení věcně správnými, zveřejnil soud v insolvenčním rejstříku dne 9. 1. 2019
vyhlášku, č. j. KSHK 15 INS 16562/2018-B-7. Touto vyrozuměl jak dlužníka, tak věřitele o
předložení zpráv, poučil je o možnosti podat proti nim námitky, a věřitele zároveň vyzval
k podání návrhu na svolání schůze věřitelů dle § 399 odst. 1 IZ, případně k hlasování podle § 400
IZ o způsobu oddlužení, a to vše ve lhůtě 7 dnů od zveřejnění zprávy pro oddlužení
v insolvenčním rejstříku.
Námitky ve stanovené lhůtě podány nebyly, věřitelé neprojevili zájem hlasovat o způsobu
oddlužení a ani nebyl podán návrh svolání schůze věřitelů. Soud proto zprávu o přezkumu
schválil.
Soud neshledal, že by dle ustanovení § 405 IZ vyšly v řízení najevo skutečnosti, které by jinak
odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Ze současných poměrů
dlužníka pak lze dovodit, že dlužník je schopen v průběhu 5 let uhradit cca 100 % přihlášených
nezajištěných pohledávek. Proto soud dle ustanovení § 406 odst. 1 IZ schválil oddlužení a jako
jeho způsob zvolil plnění splátkového kalendáře, když v podrobnostech odkazuje na obsah
zprávy pro oddlužení. Zároveň soud vynesl související výroky dle § 406 odst. 3 IZ.
Podle § 398 odst. 3 IZ provádí výplatu částek nezajištěným věřitelům dle splátkového kalendáře
insolvenční správce. Plátcům mzdy či jiného příjmu dlužníka se proto dle § 406 odst. 3 písm. d)
IZ přikazuje provádět ze mzdy dlužníka srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí
pro uspokojení přednostní pohledávky s tím, že takto sražené částky budou zasílat insolvenčnímu
správci bez ohledu na právní moc tohoto usnesení.
O zálohách na odměnu a hotové výdaje správce bylo rozhodnuto dle § 38 IZ a § 3 písm. b) a § 7
odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. O konečné odměně a nákladech insolvenčního správce bude
rozhodnuto dle § 413 IZ.
Shodu s prvopisem potvrzuje Barbora Kutová.
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Insolvenčnímu správci dále dle ustanovení § 38 odst. 1 IZ náleží v případě oddlužení odměna
z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek ve výši 25 % z částky stanovené prováděcím
právním předpisem pro odměnu z počtu přezkoumaných přihlášených pohledávek v konkursu
(která činí dle § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky
1.000 Kč, nejvýše však celkem 1.000.000 Kč). Při oddlužení tak insolvenčnímu správci za
přezkoumanou přihlášku pohledávky náleží částka 250 Kč (+ DPH, je-li správce jejím plátcem).
Z částek určených pro uspokojení věřitelů je třeba přednostně hradit případné pohledávky za
podstatou a pohledávky jim na roveň postavené (§ 168, §169 IZ). Soud proto ve výroku VIII.
stanovil pořadí, v jakém bude insolvenční správce tyto pohledávky hradit. Zbývající částka se
poměrně rozděluje mezi věřitele, a to podle výše jejich pohledávek.
Částky odpovídající splátkám na popřené či částečně popřené pohledávky je insolvenční správce
povinen deponovat na svém účtu a s těmito částkami následně naloží podle skutečné výše zjištěné
pohledávky (§ 411 odst. 2 IZ). Podle § 178 IZ dále platí, že k pohledávkám zjištěným tak, že
skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, se nepřihlíží ani v
rozsahu, ve kterém byly zjištěny (to neplatí, záviselo-li rozhodnutí insolvenčního soudu o výši
přihlášené pohledávky na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu). Proto soud v tomtéž výroku
uložil správci, aby u sebe prozatím deponoval i částky připadající na zjištěnou část pohledávek,
které byly popřeny ve výši přesahující 50 % přihlášené sumy. V této věci soud odkazuje zejména
na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 768/2010-P2-8 ze dne 23.9.2010 ve věci sp.
zn. MSPH 99 INS 1787/2009 a na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 892/2010P14-7 ze dne 15.10.2010 ve věci sp. zn. KSUL 69 INS 2401/2010.
Podle § 61 odst. 2 IZ jestliže věřitelský výbor neustanovila schůze věřitelů k tomu účelu svolaná,
vykonává po jejím skončení působnost věřitelského výboru insolvenční soud; to platí obdobně,
nebyla-li v oddlužení schůze věřitelů svolána. Novou schůzi věřitelů za účelem ustanovení
věřitelského výboru svolá insolvenční soud jen na návrh oprávněné osoby (§ 47 odst. 1 IZ).
Vzhledem k tomu, že věřitelé neprojevili zájem o výkon funkce ve věřitelském orgánu, bude jeho
funkci zastávat soud.
Poučení:
Proti výroku I. tohoto usnesení není odvolání přípustné (§ 410 odst. 4 IZ).
Proti výrokům II. a III. tohoto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který hlasoval
proti přijetí schváleného způsobu oddlužení. Odvolání může podat také dlužník, jehož žádosti o
stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí
se stanovením jiné výše měsíčních splátek, a který proti tomu hlasoval (§ 406 odst. 4 IZ).
Proti ostatním výrokům není odvolání přípustné, neboť byly učiněny v rámci dohlédací činnosti
soudu (§ 91 IZ).
Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci
Králové, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.
Zvláštním způsobem se toto usnesení doručuje dlužníkovi, insolvenčnímu správci a plátci příjmu
dlužníka. Subjektům, kterým se doručuje zvláštním způsobem, začíná lhůta k podání odvolání
běžet ode dne, kdy jim toto usnesení bude doručeno zvláštním způsobem (§ 74 IZ). Ostatním
počíná lhůta k odvolání běžet ode dne zveřejnění v insolvenčním rejstříku.
Účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v
insolvenčním rejstříku. Právní mocí rozhodnutí o schválení oddlužení se ruší omezení
dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo před jeho vydáním v dosavadním průběhu
insolvenčního řízení ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu (§ 407 IZ).
Shodu s prvopisem potvrzuje Barbora Kutová.
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Dlužník je povinen odevzdat zabavitelnou část mzdy insolvenčnímu správci, pokud
zaměstnavatel v rozporu s usnesením o schválení oddlužení vyplatí mzdu dlužníkovi
namísto insolvenčnímu správci. Porušení této povinnosti může být soudem kvalifikováno
dle § 418 odst. 1 písm. a) IZ jako neplnění podstatných povinností s následkem zrušení
schváleného oddlužení.
Od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má dispoziční oprávnění
k příjmům, které získá po schválení oddlužení, dlužník. S takto nabytými příjmy je dlužník
povinen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového
kalendáře (§ 409 odst. 1 IZ).
Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení,
včetně toho majetku, s nímž dlužník nemohl dosud nakládat v důsledku účinků nařízení nebo
zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení
plněním splátkového kalendáře dlužník; to neplatí, jde-li o majetek, který slouží k zajištění.
Majetek, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, z té části příjmů, která
nepodléhá oddlužení, nenáleží do majetkové podstaty. Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by
postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro
pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou poté, co
nastanou účinky schválení oddlužení (§ 409 odst. 2 IZ).
Podle § 412 odst. 1 IZ je dlužník po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře povinen
• vykonávat
přiměřenou
výdělečnou
činnost,
a
v
případě,
že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat
splnitelnou možnost si příjem obstarat,
• hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i
majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl,
vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své
mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec
splátkového kalendáře,
• bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu
správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a
zaměstnání,
• vždy k 1. únoru a k 1. srpnu kalendářního roku předložit insolvenčnímu
soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů
za uplynulých 6 kalendářních měsíců,
• nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu,
insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá
daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,
• neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
• nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti
splnit.
O právech a povinnostech plátce mzdy dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení
platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí
srážkami ze mzdy povinného. Částky sražené z dlužníkovy mzdy zasílá plátce mzdy dlužníka
insolvenčnímu správci, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře dosud není v právní moci (§ 406 odst. 5 IZ). Výše přípustných srážek
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ze mzdy se určí podle ustanovení § 276 a násl. občanského soudního řádu. Základní částka,
kterou je nutno od čisté mzdy odečíst, se stanoví podle § 1 nařízení vlády č. 595/2006 Sb.
Hradec Králové 1. února 2019

Mgr. Ondřej Kubát v.r.
soudce
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