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Usnesení
Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Luďkou Horajsovou ve věci
dlužníka: Petr Holec, narozený 5. 2. 1962, bytem Dr. Horákové 624/1, 400 07 Ústí nad Labem,
skutečně bytem a korespondenční adresou Nechvílova 1831/16, 148 00 Praha 4,
Chodov
o insolvenčním návrhu dlužníka s návrhem na povolení oddlužení
takto:
I.

Zjišťuje se úpadek dlužníka Petra Holce, narozeného 5. 2. 1962, bytem Dr. Horákové
624/1, 400 07 Ústí nad Labem, skutečně bytem a korespondenční adresou Nechvílova
1831/16, 148 00 Praha 4, Chodov.

II.

Povoluje se řešení úpadku dlužníka Petra Holce, narozeného 5. 2. 1962, bytem Dr.
Horákové 624/1, 400 07 Ústí nad Labem, skutečně bytem a korespondenční adresou
Nechvílova 1831/16, 148 00 Praha 4, Chodov, oddlužením.

III.

Insolvenční správkyní se ustanovuje Mgr. Ing. Eva Hepperová, IČO 47634588, se sídlem
Komárovská 2438/13, 746 01 Opava, provozovnou Krejčího 1841/14, 180 00 Praha 8,
Libeň.

IV.

Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění tohoto rozhodnutí
v insolvenčním rejstříku.

V.

Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili ve lhůtě dvou
měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku; přihlášky pohledávek spolu s jejich přílohami lze
podat u Městského soudu v Praze pouze na formuláři, který je včetně pokynu pro
vyplnění zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz
a na stránkách insolvenčního rejstříku https://isir.justice.cz. K přihláškám, které jsou
podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se
v insolvenčním řízení neuspokojují.

VI.

Věřitelé se vyzývají, aby insolvenční správkyni neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva
uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových
hodnotách, nejsou-li tato zajišťovací práva zřejmá z veřejného seznamu, jinak mohou
věřitelé odpovídat za škodu nebo jinou újmu vzniklou tím, že do majetkové podstaty
nebude včas sepsán majetek dlužníka sloužící k zajištění, nebo tím, že nebudou včas
zjištěna zajišťovací práva.

VII.

Věřitelé se vyzývají, aby v případě zájmu o výkon funkce ve věřitelském orgánu sdělili
tuto skutečnost insolvenčnímu soudu.

VIII.

Nezajištění věřitelé mohou ve lhůtě do sedmi dnů od zveřejnění zprávy pro oddlužení
v insolvenčním rejstříku navrhnout insolvenčnímu soudu konání schůze věřitelů podle
§ 399 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „IZ“) za účelem rozhodnutí o způsobu
oddlužení nebo v této lhůtě hlasovat podle § 400 IZ mimo schůzi věřitelů
prostřednictvím hlasovacího lístku, výslovně tak označeného, neobsahujícího žádný jiný
procesní úkon, s nepochybným vyjádřením, jak hlasovali, opatřeného úředně ověřeným
podpisem. Jinak rozhodne o způsobu oddlužení insolvenční soud. Obdobně to platí pro
hlasování věřitelů o tom, zda doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše
měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové
podstaty.

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Brabcová.
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IX.

Dlužníku se ukládá vždy ke každému 20. dni v měsíci platit ustanovené insolvenční
správkyni Mgr. Ing. Evě Hepperové, IČO 47634588, jako zálohu její odměny a náhrady
hotových výdajů částku ve výši 900 Kč (sestávající ze 750 Kč odměny a 150 Kč náhrady
hotových výdajů) a částku odpovídající platné dani z přidané hodnoty z 900 Kč, kterou je
insolvenční správkyně povinna odvést státu. První splátku zálohy za měsíc duben 2021 je
dlužník povinen zaplatit insolvenční správkyni do 20. 4. 2021.

X.

Insolvenční správkyni se ukládá ve lhůtě do tří dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí
v insolvenčním rejstříku sdělit dlužníku a insolvenčnímu soudu bankovní spojení pro
zasílání zálohových plateb odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně a datum,
hodinu a místo jednání s dlužníkem včetně jednání o přezkoumání přihlášených
pohledávek.

XI.

Insolvenční správkyni se ukládá ve lhůtě do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení
pohledávek předložit insolvenčnímu soudu zprávu o přezkumu, zprávu pro oddlužení
a soupis majetkové podstaty dlužníka. Insolvenční správkyně uvede též správný
předpoklad uspokojení věřitelů a své odměny.

XII.

Městský soud v Praze je mezinárodně příslušný k zahájení insolvenčního řízení (hlavního
insolvenčního řízení) podle článku 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení, s ohledem na soustředění
hlavních zájmů dlužníka – fyzické osoby na území České republiky, obvyklé místo pobytu
dlužníka v České republice, bez přesunu v období šesti měsíců před podáním návrhu na
zahájení insolvenčního řízení do jiného členského státu Evropské unie.
Poučení:

Proti výrokům III., XII. tohoto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze;
v odvolání proti výroku III. lze namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje
podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý, odvolání proti výroku XII. mohou podat
dlužník a věřitelé pouze z důvodu nesprávného posouzení mezinárodní příslušnosti soudu. Ke
skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se
v odvolacím řízení nepřihlíží. Proti ostatním výrokům tohoto rozhodnutí není odvolání
přípustné.
Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.
Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo doručeno v písemném vyhotovení.
Toto rozhodnutí se podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu neodůvodňuje.
Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, kde
insolvenční soud bude nadále zveřejňovat svá rozhodnutí (http://isir.justice.cz).
Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká
zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
Dlužník je i nadále povinen zdržet se 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. Dlužník má povinnost poskytnout
insolvenčnímu správci při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost a dbát jeho
pokynů.
K přihlášce pohledávky, která musí být včetně jejích příloh podána u soudu dvojmo, je nutné
připojit listiny, kterých se věřitel v přihlášce dovolává.
Vykonatelnost pohledávky musí být doložena veřejnou listinou. Věřitel, který nabyl pohledávku
postoupením nebo obdobným způsobem po zahájení insolvenčního řízení anebo v posledních
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šesti 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
zákona (č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů), a důvod, pro který se podle zvláštního
zákona taková osoba považuje za skutečného majitele. Věřitel nemá tuto povinnost, pokud je
fyzickou osobou nebo ač má skutečného majitele podle zvláštního zákona, jestliže se na obchod
podle zvláštního zákona, z něhož pohledávka věřitele vznikla, uzavřený mezi povinnou osobou
podle zvláštního zákona a věřitelem, nevztahuje povinnost provést kontrolu klienta podle
zvláštního zákona. Věřitel nemá tuto povinnost 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 vyloučena, uvede věřitel v čestném
prohlášení, které předloží v příloze přihlášky. Je-li věřitelem osoba, která skutečného majitele
podle zvláštního zákona nemá, doloží v příloze přihlášky pohledávky čestné prohlášení o tom, že
skutečného majitele nemá. Dokud věřitel tyto povinnosti nesplní, nesmí vykonávat hlasovací
práva spojená s pohledávkou. Je-li informace o skutečném majiteli věřitele uvedena v evidenci
podle zvláštního právního předpisu přístupné soudu a insolvenčnímu správci, věřitel nemá
povinnost doložit ji ani doložit uvedené prohlášení.
Účastníci insolvenčního řízení jsou oprávněni u insolvenčního správce nahlédnout do seznamu
přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven.
Nesplnění dlužníkovy povinnosti platit zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce
a nesoučinnost dlužníka mohou být posouzeny jako lehkomyslný nebo nedbalý přístup k plnění
povinností v insolvenčním řízení, který může vést k neschválení dlužníkova oddlužení
a k prohlášení konkursu na dlužníkův majetek.
K projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů za tím
účelem svolané na návrh nadpoloviční většiny počítané podle výše pohledávek nezajištěných
věřitelů, kteří včas přihlásili svou pohledávku a nejsou osobami dlužníkovi blízkými či tvořícími
s ním koncern, tj. na návrh podaný do sedmi dnů od zveřejnění v insolvenčním rejstříku zprávy
o přezkumu a zprávy pro oddlužení, nebo k hlasování dochází i mimo schůzi věřitelů. Jinak
o způsobu oddlužení rozhodne insolvenční soud. Obdobně to platí pro hlasování věřitelů o tom,
zda doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení
plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Věřitelé, kteří hlasovali o
přijetí způsobu oddlužení, mohou namítat, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly
odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Tyto námitky mohou uplatnit
nejpozději do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení, a v případě, že
schůze věřitelů svolána nebude, do sedmi dnů od zveřejnění zprávy pro oddlužení v
insolvenčním rejstříku. K později vzneseným námitkám a k námitkám uplatněným věřiteli, kteří
nehlasovali o přijetí způsobu oddlužení, se nepřihlíží. Platí, že věřitelé, kteří včas neuplatnili
námitky, souhlasí s oddlužením bez zřetele k tomu, zda dlužník má dluhy z podnikání; to platí i v
případě věřitele, jenž nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně sdělil, že s řešením
úpadku dlužníka oddlužením nesouhlasí, ale svůj nesouhlas námitkami ve shora uvedené lhůtě
nepotvrdil.
Praha 6. dubna 2021
JUDr. Luďka Horajsová v.r.
samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Brabcová.

