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USNESENÍ
Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Světlanou Tkadlecovou ve věci
insolvenčního návrhu
dlužníka:

Radek Čermák, rč: 790307/1231, IČO 69660751,
Havlíčkova 364, 768 33 Morkovice-Slížany

a dlužnice:

Kristýna Čermáková, rč: 965726/4474,
Havlíčkova 364, 768 33 Morkovice-Slížany

o vyhlášce o zahájení insolvenčního řízení a výzvě k podání přihlášek pohledávek
takto:
I.

Bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Radek Čermák, rč: 790307/1231, IČO
69660751, Havlíčkova 364, 768 33 Morkovice-Slížany a dlužnice Kristýna Čermáková,
rč: 965726/4474, Havlíčkova 364, 768 33 Morkovice-Slížany.

II.

Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 14.01.2021 10:28 hod.

III. Věřitelé dlužníků se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky v insolvenčním řízení a to až do
uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí podepsaného soudu o úpadku dlužníků.
Odůvodnění:
Dne 13. 01. 2021 v 16:19 hodin byl Krajskému soudu v Brně doručen insolvenční návrh spojený
s návrhem na povolení oddlužení dlužníků, ad gen. shora.
Podle § 101 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „IZ“ nebo „insolvenční zákon“) zahájení insolvenčního řízení, je-li podán insolvenční
návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou
zveřejní nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy návrh došel soudu. Vyhláška obsahuje a)
označení insolvenčního soudu, který ji vydal, b) označení insolvenčního navrhovatele, c) označení
dlužníka, d) údaj o okamžiku jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku, e) jméno a příjmení
osoby, která ji vydala, f) den vydání.
Podle § 109 odst. 4 IZ účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění
vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a citovaná ustanovení IZ podepsaný soud vydal
rozhodnutí – vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení o návrhu vymezeném v záhlaví tohoto
rozhodnutí.
Poučení:
O opravném prostředku a účincích podaného insolvenčního návrhu:
Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 101 odst. 3 IZ)
Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se
oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku. (§ 109 odst. 4 IZ)
Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Šuralová.
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Tato vyhláška není rozhodnutím o tom, zda podaný návrh je důvodný.
K majetku a pohledávkám dlužníka:
(1) Nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly
účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s
majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití
nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé
před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek
stanovených tímto zákonem. (2) Omezení podle odstavce 1 se netýká úkonů nutných ke splnění
povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého
hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění
procesních sankcí. Dále se omezení podle odstavce 1 nevztahuje na uspokojování pohledávek za
majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávek jim postavených na roveň (§ 169); tyto pohledávky se
uspokojují v termínech splatnosti, je-li to podle stavu majetkové podstaty možné. (3) Právní
úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se
zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné, ledaže si k nim dlužník nebo jeho
věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu. (§ 111 IZ)
Jestliže osoba, která má závazek vůči dlužníkovi, plní tento závazek po zahájení insolvenčního
řízení dlužníku, ačkoliv podle předběžného opatření má plnění poskytnout předběžnému správci,
a plnění se nedostane do majetkové podstaty, není tím svého závazku zproštěna, ledaže prokáže,
že o předběžném opatření nemohla vědět. (§ 114 IZ)
K pohledávkám věřitelů:
(1) Věřitelé dlužníka jsou od zahájení insolvenčního řízení oprávněni uplatnit v něm své
pohledávky přihláškou, a to i v případě, že insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání
přihlášek. (2) Insolvenční soud vyzve věřitele, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním
řízení, aby podali přihlášku pohledávky. Tuto výzvu lze spojit s oznámením o zahájení
insolvenčního řízení; je-li výzva učiněna samostatně až v průběhu insolvenčního řízení, oznamuje
se stejným způsobem, jakým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení. (3) Přihlášky pohledávek
na základě výzvy podle odstavce 2 mohou věřitelé podávat až do rozhodnutí o úpadku. Kratší
lhůtu není insolvenční soud oprávněn stanovit. Náležitosti této výzvy stanoví prováděcí právní
předpis. (§ 110 IZ).
Za správnost údajů uvedených v přihlášce jeho pohledávky odpovídá věřitel. Přihlášku
pohledávky lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví prováděcí právní předpis.
(§ 176 IZ).
(1) K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost
pohledávky se prokazuje veřejnou listinou. (2) Věřitel, který nabyl pohledávku postoupením nebo
obdobným způsobem po zahájení insolvenčního řízení anebo v posledních 6 měsících před
zahájením insolvenčního řízení, doloží v příloze přihlášky pohledávky čestné prohlášení, v němž
uvede informaci o tom, kdo je jeho skutečným majitelem podle zvláštního zákona67), a důvod, pro
který se podle zvláštního zákona67) taková osoba považuje za skutečného majitele. (3) Věřitel
nemá povinnost podle odstavce 2, ač má skutečného majitele podle zvláštního zákona67), jestliže
se na obchod podle zvláštního zákona67), z něhož pohledávka věřitele vznikla, uzavřený mezi
povinnou osobou podle zvláštního zákona67) a věřitelem, nevztahuje povinnost provést kontrolu
klienta podle zvláštního zákona67). Věřitel nemá povinnost podle odstavce 2 ani v případě, kdy je
hodnota plnění z právního jednání učiněného mezi věřitelem a jinou než povinnou osobou,
z něhož pohledávka věřitele vznikla, nižší než 10 000 EUR. Důvod, pro který je povinnost podle
odstavce 2 vyloučena, uvede věřitel v čestném prohlášení, které předloží v příloze přihlášky. (4)
Je-li věřitelem podle odstavce 2 osoba, která skutečného majitele podle zvláštního zákona67)
Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Šuralová.
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nemá, doloží v příloze přihlášky pohledávky čestné prohlášení o tom, že skutečného majitele
nemá. (5) Je-li věřitelem fyzická osoba, odstavce 2 a 3 se nepoužijí. (6) Dokud věřitel povinnost
stanovenou v odstavcích 2 až 4 nesplní, nesmí vykonávat hlasovací práva spojená s pohledávkou.
(7) Je-li informace o skutečném majiteli věřitele podle odstavce 2 uvedena v soudu a
insolvenčnímu správci přístupné evidenci podle zvláštního právního předpisu, věřitel podle
odstavce 2 nemá povinnost doložit ji podle odstavce 2 ani doložit prohlášení podle odstavců 3 a
4. (§ 177 IZ)
____________________________
67)

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.“.

Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři (§ 176 IZ), který je zveřejněn na adrese
http://isir.justice.cz a na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) včetně
pokynů pro jejich vyplnění spolu se vzorově vyplněným formulářem.
Brno 14. ledna 2021

Mgr. Světlana Tkadlecová v. r.
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Šuralová.

