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Příloha č.1  

Zpráva insolvenčního správce o dohledu nad činností dlužníka 

Krajský soud v Ostravě 
Havlíčkovo nábřeží 34 
728 81 Ostrava 1 

 
Mgr. Jaroslav Brož MJur 
Tyršova 1438/38 
702 00 Ostrava 
Insolvenční správce Radovana Volka, r.č. 701020/5543, Škrétova 2014/3, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava („Dlužník“) 
 
 
Sp.zn.: KSOS 8 INS 2890/2010 
 

Přílohy:  

- Zpráva o plnění oddlužení od února 2012 

- Výplatní lístky 

- Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty 

Ostrava 26.7.2012 

 

Zpráva insolvenčního správce o dohledu nad činností Dlužníka 

 

Ve výše uvedené věci podává tímto insolvenční správce výše uvedeného Dlužníka tuto zprávu 
o dohledu nad činností Dlužníka: 

 
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.1.2011, sp.zn.: KSOS 8 INS 12890/2010, bylo 
schváleno oddlužení Dlužníka plněním splátkového kalendáře. Taktéž bylo uloženo plátci 
příjmu Dlužníka, a to ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o., IČO : 28213441, 
Vratimovská 689, 707 02 Ostrava - Kunčice, aby od doručení předmětného usnesení, počínaje 
měsícem únorem 2011, prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu Dlužníka srážky ve stejném 
rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro upokojení přednostní pohledávky, a sražené částky 
nevyplácel dlužníkovi, ale zasílal je insolvenčnímu správci. 

 
Po obdržení výplatního lístku od Dlužníka a obdržení sražené části mzdy, insolvenční správce 
rozděluje sraženou část mezi věřitele a ponechává si částku 900,-Kč, od července 2012 navýšenou 
o 20% DPH, jakožto zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů. Vzhledem k tomu, že 
v současné době zatím nedošlo k založení spisu ohledně registrace insolvenčního správce k dani 
z přidané hodnoty, zasílá insolvenční správce rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty 
společně s touto zprávou. 

 
Dlužník poskytuje insolvenčnímu správci veškerou součinnost, zejména dodává kopie 
výplatních lístků. Nebyl zjištěn žádný mimořádný příjem Dlužníka. 

 
Nebylo zjištěno, že by Dlužník neplnil své povinnosti řádně a včas. 

 
 

 

Mgr. Jaroslav Brož MJur 

Insolvenční správce Radovana Volka 
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Příloha č.2 

Tabulka dluhů 
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Příloha č.3 

Vyplněný návrh na povolení oddlužení 
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Příloha č. 3 

Usnesení o rozhodnutí o úpadku 

 

KSPL 52 INS 16456/2012 – A - 12 

U S N E S E N Í 
 

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Vodičkovou, 
v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav Rajtr, rč. 720121/4460, IČ 72217596, Pod 
makovým vrchem 618, 345 62 Holýšov, o návrhu dlužníka spojeného s návrhem 
na povolení oddlužení, 

t a k t o : 
I. Zjišťuje se úpadek dlužníka. 
 
II. Insolvenčním správcem se ustanovuje JUDr. Martin Aleš, Houškova 30, 326 
00 Plzeň. 
 
III. Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení 
v insolvenčním rejstříku. 
 
IV. Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili ve 
lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. 
Přihlášky včetně příloh se podávají dvojmo u Krajského soudu v Plzni, 
Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, Česká republika, na předepsaném 
formuláři, který je zveřejněn Ministerstvem spravedlnosti ČR způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. K přihláškám, které budou podány později, 
insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním 
řízení neuspokojují. Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u 
soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány 
výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo 
pohledávku vázanou na podmínku. K přihlášce pohledávky je třeba připojit 
listiny, kterých se přihláška dovolává. 
Známé zahraniční věřitele, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo 
sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, 
vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o 
vydání rozhodnutí o úpadku. Současně jim insolvenční soud zašle výzvu k 
podávání přihlášek pohledávek se stanovením lhůt a sankcí za jejich 
nedodržení, jakož i subjekt, u kterého se přihlašují ( čl. 40 Nařízení Rady (ES) 
č. 1346/2000, o úpadkovém řízení, a § 430 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku 
a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ)). 
 
V. Osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, se vyzývají, aby napříště plnění 
neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci. 
 
VI. Věřitelé se vyzývají, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká 
zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách, 
nebo jiných majetkových hodnotách. Pokud tak neučiní, má se za to, že právo 
na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení 
uplatněno nebylo. 
-pokračování- 2 52 INS 16456/2012 
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VII. Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na 
den 11.12.2012 v 09:00 hod. do jednací síně č. dv. 15/přízemí v budově 
Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň. 
 
VIII. Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení 
přezkumného jednání na stejném místě. Předmětem jednání schůze věřitelů 
bude: 
• rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka byla na 
přezkumném jednání popřena, popř. pohledávka je vázána na 
podmínku nebo nebyla zjištěna 
• zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti, 
• rozhodnutí věřitelů o event. odvolání dosavadního insolvenčního 
správce z funkce a ustanovení nového insolvenčního správce. 
• projednání a hlasování o způsobu oddlužení 
• volba věřitelského orgánu. 
 
IX. Dlužníku se ukládá povinnost bez zbytečného odkladu kontaktovat 
insolvenčního správce. 
 
X. Rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku 
a na úřední desce insolvenčního soudu. 
 
XI. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby 
• v případě, že tímto usnesením bude dotčeno společné jmění manželů 
dlužníka, prošetřil výdělkové a majetkové poměry druhého manžela a 
zjistil jeho zaměstnavatele (plátce jiných příjmů) a výši mzdy 
(dosahovaných příjmů), a podal o tom soudu informaci v rámci zprávy 
insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti 
• v případě, že dlužník v návrhu na povolení oddlužení požádal o 
stanovení nižších než zákonem stanovených splátek, se k tomuto 
návrhu vyjádřil v rámci zprávy insolvenčního správce o jeho dosavadní 
činnosti 
• zprávu o dosavadní činnosti předložil soudu nejpozději 3 dny přede 
dnem, kdy je nařízeno přezkumné jednání. V obsahu zprávy pak 
zejména uvede osobní (osobní stav dlužníka, vyživovací povinnosti 
dlužníka a jeho manžela včetně uvedení iniciál a uvedení příslušného 
rozhodnutí soudu, jímž bylo určeno výživné hrazené dlužníkem či jeho 
manželem), výdělkové (přesné označení zaměstnavatele /plátce jiných 
příjmů/ dlužníka a jeho manžela uvedením jeho obchodní firmy 
/obchodního jména/,sídla /místa podnikání/ a identifikačního čísla, 
aktuální výše čisté mzdy /jiného příjmu/ dlužníka a jeho manžela) a 
majetkové poměry dlužníka (majetek dlužníka a majetek, jenž je 
součástí společného jmění manžela a jeho dlužníka), 
• sdělil soudu bez zbytečného odkladu, že věřiteli, jehož přihlášená 
pohledávka či její část byla popřena, marně uplynula lhůta k 
podání incidenční žaloby, a to za účelem vydání usnesení soudu o 
odmítnutí přihlášky postupem podle § 185 IZ. Marné uplynutí lhůty je 
správce povinen soudu zároveň prokázat předložením 
-pokračování- 3 52 INS 16456/2012 

stejnopisu vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ a dokladu o jeho 
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doručení. 
 
P o u č e n í : Proti výroku II. tohoto usnesení lze podat odvolání. V odvolání 
lze však namítnout pouze to, že ustanovený insolvenční správce 
nesplňuje podmínky pro ustanovení, nebo že není nepodjatý. 
Insolvenčnímu správci a dlužníkovi, případně státnímu 
zastupitelství, které vstoupilo do řízení, běží odvolací lhůta 
ode dne, kdy jim bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem 
(ust. § 74 odst. 2 a § 75 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen „IZ“). 
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění 
v insolvenčním rejstříku. 
Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených 
subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu 
v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 
40. 
Proti ostatním výrokům usnesení není odvolání přípustné (§§ 
141 odst. 1, 397 odst. 1 IZ). 
Účast insolvenčního správce a dlužníka při přezkumném jednání 
a schůzi věřitelů je nezbytná. 
Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 
99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen „o.s.ř.“) 
v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ). 
Dlužník je 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 
(ust. § 111 odst. 1 IZ). 
Dlužník je povinen poskytnout insolvenčnímu správci 
při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost, 
zejména dbát jeho pokynů (ust. § 210 odst. 1 IZ). 
 
 

Krajský soud v Plzni 
dne 18.10.2012 

JUDr. Eva Vodičková, v.r. 
samosoudkyně 

Za správnost: 

Lada Priglová 
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Příloha č.5 

Rozhodnutí o úpadku spojené s rozhodnutím o povolení oddlužení 

 

KSOS 31 INS 5438/2011 – A7 

U s n e s e n í 
Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou 

v insolvenční věci dlužnice: Jana Jindřichová, r.č. 665401/2145, bytem Konzumní 412/23, 

736 01 Havířov - Šumbark, o insolvenčním návrhu dlužnice 

t a k t o : 

I.  Zjišťuje se úpadek dlužnice: Jana Jindřichová, r.č. 665401/2145, bytem 

Konzumnív 412/23, 736 01 Havířov - Šumbark. 

 

II.  Insolvenčním správcem se ustanovuje Mgr. Jaroslav Brož, advokát, Tyršova 

1438/38, 702 00 Ostrava. 

 

III.  Soud povoluje řešení úpadku oddlužením. 

 

IV.  Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili ve lhůtě 

30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Přihláška včetně 

příloh se podává u soudu dvojmo na formuláři, který je zveřejněn na internetových 

stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz v části Ministerstvo 

spravedlnosti, formuláře a tiskopisy, povinné formuláře pro insolvenční řízení, kde 

jsou rovněž uvedeny pokyny k jejímu vyplnění. K přihláškám, které budou podány 

později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky nebudou 

v insolvenčním řízení uspokojeny. Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny 

u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem 

rozhodnutí nebo exekucí. Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku 

vázanou na podmínku. K přihlášce pohledávky je třeba připojit listiny, kterých se 

přihláška dovolává. 

 

V.  Věřitelé se dále vyzývají, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká 

zajišťovací práva uplatní na dlužničiných věcech, právech, pohledávkách nebo jiných 

majetkových hodnotách. Pokud tak neučiní, má se za to, že právo na uspokojení 

přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo. 

 

VI.  Soud nařizuje přezkumné jednání na den 23.06.2011 v 10:00 hod. do sídla 

Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava, jednací síň č. C 278, 2. 

Poschodí (vchod ze Sokolské třídy). 

 

VII.  Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení 

přezkumného jednání na stejném místě, s předmětem jednání: 

a) zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti, 

b) rozhodnutí o případném odvolání insolvenčního správce z funkce a ustanovení 

nového insolvenčního správce, 

c) projednání způsobu oddlužení a hlasování o přijetí způsobu oddlužení, 

d) volba věřitelského orgánu. 

 

VIII.  Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním 

rejstříku. 
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P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním 

rejstříku. 

Proti výrokům I., III. až VIII. není odvolání přípustné ( ust. § 141 odst. 1 a 

§ 397 odst. 1 insolvenčního zákona). 

Proti výroku II. l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení usnesení 

k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. 

Insolvenčnímu správci a dlužnici běží odvolací lhůta ode dne, kdy jim bylo 

usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 insolvenčního 

zákona). V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční 

správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke 

skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního 

stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží (ust. § 26 insolvenčního zákona). 

 

Toto usnesení je zároveň předvoláním k přezkumnému jednání a schůzi 

věřitelů, konané dne 23.6.2011. Při přezkumném jednání a schůzi věřitelů je 

účast insolvenčního správce a dlužnice nezbytná (ust. § 190 odst. 2 a § 399 

odst. 2 insolvenčního zákona). 

 

Dlužnice je nadále povinna 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 (ust. § 111 odst. 1 insolvenčního zákona). 

 

Dlužnice je povinna poskytnout insolvenčnímu správci při zjišťování 

majetkové podstaty všestrannou součinnost, zejména dbát jeho pokynů (ust. § 

210 odst. 1 insolvenčního zákona). 

 

V Ostravě dne 28.04.2011 

 

 

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. 

Martina Navrátilová samosoudkyně 
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Příloha č.6 

Přihláška pohledávky 
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Příloha č.7 

Konečná zpráva 

 

Krajský soud v Brně 

Husova 15 

601 95 Brno 

 

V Ostravě dne 29.10.2012 

 

 

ke sp. zn. KSBR 26 INS 4814/2010 

 

Dlužník: Ivan Melcer, nar. 14. 7. 1944, bytem Komenského 1066, 66 202 Předklášteří, místem 

podnikání Oblá 347/4, 634 00 Brno – Nový Lískovec, IČ 12724840 

 

Insolvenční správce: Mgr. Jaroslav Brož MJur, Tyršova 1438/38, 702 00 Ostrava 

 

Věc: Konečná zpráva insolvenčního správce o zpeněžování podstaty a vyúčtování jeho 

odměny a výdajů 

 

Přílohy: 

- 2x kopie technického průkazu 

- osvědčení o registraci k DPH 

I. 

 

 Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 26 INS 4814/2010-A-16 byl zjištěn 

úpadek dlužníka Ivana Melcera, nar. 14. 7. 1944, bytem Komenského 1066, 66 202 

Předklášteří, místem podnikání Oblá 347/4, 634 00 Brno – Nový Lískovec, IČ 12724840 (dále 

jen „Dlužník“). Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Jaroslav Brož MJur, Tyršova 

1438/38, 702 00 Ostrava (dále jen „IS“). Výše zmíněným usnesením byl na majetek Dlužníka 

prohlášen konkurz. 
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II. 

A. Činnost insolvenčního správce 

 

 Insolvenční správce ihned po prohlášení konkurzu započal v souladu s insolvenčním 

zákonem svou činnost a zjišťoval majetkovou podstatu dlužníka a zároveň to, kde se 

nachází jeho účetnictví. Insolvenčnímu správci z počátku komplikoval činnost fakt, že 

dlužník byl nekontaktní a insolvenční správce musel dlužníka vyzývat opakovaně ke 

sdělení kontaktu. Z tohoto důvodu insolvenční správce navrhl insolvenčnímu soudu, 

aby ten dle ust. §214 IZ předvolal dlužníka k výslechu a vyzval jej k prohlášení o 

majetku. 

 Při zjišťování majetkové podstaty insolvenční správce požádal o součinnost tyto orgány: 

 Český úřad zeměměřičský a katastrální 

 Městský úřad Tišnov, Odbor dopravně-správních agend 

 Na základě shora uvedené součinnosti bylo zjištěno, že dlužník je vlastníkem 

nemovitosti: 

- budovy č.p. 1066, jiná st., postavené na pozemku parc. č.  St. 41, část obce Předklášteří 

- pozemku parc. č. St. 41 o výměře 2779 m2, zastavěná plocha a nádvoří 

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 590 pro katastrální území a obec 

Předklášteří, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov. 

 Insolvenční správce dále zjistil, že v souvislosti se shora uvedenou nemovitostí jsou 

uzavřeny smlouvy o nájmu nebytových prostor. Insolvenční správce vyzval nájemce, 

aby v souladu s IZ od prohlášení konkurzu na dlužníka platili nájemné nikoliv 

dlužníkovi, ale nadále toto nájemné poskytovali insolvenčnímu správci a zároveň těmto 

sdělil číslo účtu, na který mají být dané úhrady nájemného poukazovány. 

 Insolvenční správce požádal o součinnost přes 40 peněžních ústavů, aby zjistil, zda má u 

některého z peněžních ústavů dlužník vedeny účty, neboť v této době byl dlužník 

nekontaktní. 

 Insolvenční správce podával insolvenčnímu soudu pravidelně zprávy o své dosavadní 

činnosti. 

 Dne 25.10.2010 insolvenční správce udělil plnou moc Ing. Markétě Volkmerové, daňové 

poradkyni zapsané v seznamu KDP ČR pod ev. č. 1592, se sídlem Musorgského 14, 702 
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00 Ostrava, aby insolvenčního správce zastupovala v daňovém řízení před správcem 

daně Finančním úřadem v Tišnově v souladu s ust. §10 zákona č. 337/1992 Sb. 

 Insolvenční správce požádal výše uvedeného správce daně v souladu s ust. § 62 odst. 7 

zákona č. 337/1992 Sb. o vystavení potvrzení o stavu osobního účtu daňového dlužníka 

pro potřeby konkursního řízení 

 Dne 2.12.2010 podal insolvenční správce Přiznání k dani z příjmu fyzických osob 

dlužníka. 

 Dne 13.12.2010 podal insolvenční správce Zprávu o hospodářské situaci dlužníka. 

 Insolvenční správce požádal zajištěného věřitele o udělení pokynu směřujícího ke 

zpeněžení nemovitosti dlužníka. Insolvenční správce si vyžádal souhlas se způsobem 

zpeněžení nemovitosti. 

 Insolvenční správce požádal exekutorské úřady o poskytnutí součinnosti a postup dle 

ust. §46 EŘ. Ve prospěch majetkové podstaty tímto insolvenční správce získal 24.000,- Kč 

od Exekutorského úřadu Blansko, soudní exekutor Mgr. Daniel Týč. 

 Insolvenční správce uhradil daň z nemovitosti dlužníka. 

 Poté, co insolvenční správce obdržel všechny potřebné souhlasy se zpeněžením 

nemovitostí mimo veřejnou dražbu, zpeněžil insolvenční správce kupní smlouvou ze 

dne 4. 7. 2011 dané nemovitosti. V souladu s ustanovením §300 IZ splnil insolvenční 

správce informační povinnost ohledně prodeje nemovitostí. 

 Dne 22.11.2011 insolvenční správce zaslal insolvenčnímu soudu žádost o souhlas 

s vyplacením zajištěného věřitele. Dne 10.1.2012 obdržel insolvenční správce souhlas 

s vyplacením zajištěného věřitele, což insolvenční správce po právní moci tohoto 

usnesení učinil 14.3.2012. 

 Dne 14.3.2012 zaslal insolvenční správce soudu vypracovanou konečnou zprávu a 

vyúčtování odměny a hotových výdajů ins. spr. 

 Dne 14.3.2012 informoval insolvenční správce soud o vydání výtěžku zpeněžení 

zajištěnému věřiteli. 

 Insolvenční správce dne 16.7.2012 v návaznosti na usnesení č.j. KSBR 26 INS 4814/2010-

B-33 sděluje číslo účtu pro vydání zálohy složené na náklady insolvenčního řízení. 

 Insolvenční správce se dne 13.8.2012 opětovně telefonicky informuje na insolvenčním 

soudě o datu vyplacení zálohy, aby mohl splnit uloženou povinnost vypracovat 

upravenou konečnou zprávu v souladu s pokyny insolvenčního soudu. 

B. 
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1. 

Přehled pohledávek za majetkovou podstatou, 

které insolvenční správce uspokojil 

 

 náklady na daňového poradce 10.920,- Kč, jejichž výši zástupce věřitelů odsouhlasil 

 náklady na vedení bankovního účtu 3.729,99,- Kč 

 náklady na organizační a prezentační zajištění on-line aukce 114.000,- Kč, jehož výši 

dopředu odsouhlasil zajištěný věřitel i zástupce věřitelů 

 daň z nemovitosti 6.229,- Kč 

celkem 134.878,99 Kč 

2. 

Přehled pohledávek za majetkovou podstatou, 

které nebyly dosud uspokojeny 

 

 

 náklady na poštovné 1.612,- Kč 

 cestovné (vozidlem Audi Allroad Quattro, RZ 5B98337, průměrná spotřeba 9,2l/100 Km 

dle TP, 1x Ostrava – Brno a zpět, 2x Ostrava – Předklášteří, tj. celkem 1080 Km; vozidlem 

Mercedes – Benz ML 350 CDI, RZ 7B70834, průměrná spotřeba dle TP 9,4l/100 Km, 2x 

Ostrava-Předklášteří, tj. celkem 688 Km) 12.623,02,- Kč 

 náklady na vyhotovení znaleckého posudku 12.000,- Kč (uhrazeno insolvenčním 

správcem z vlastních zdrojů) 

 správní poplatek – katastr nemovitostí 150,- Kč 

 náklady na výpis z katastru nemovitostí 340,- Kč 

 náklady na výpis z katastru nemovitostí 120,- Kč 

 odměna správce 337.613,33Kč / změna v DPH 21% 340.411,7059Kč 

 záloha na náklady insolvenčního řízení složená insolvenčním navrhovatelem PGB Invest, 

s.r.o. ve výši 50.000,-Kč (nezohledněno při výpočtu odměny IS) 

celkem bez odměny IS a bez zálohy na náklady ins.říz. 26.845,02 Kč 

 

celkem včetně odměny IS a zálohy na náklady ins.říz. 414.458,35 Kč / změna DPH 

417.256,7259Kč 

 

Celkem pohledávky za podstatou (B.1 a B.2) 549.337,34 Kč / změna DPH 552.135,7159Kč 

3. 
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Přehled pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 

 

- Žádné  

 

C. 

Přehled výdajů vynaložených v souvislosti se správou majetkové 

podstaty se zdůvodněním výdajů, které nejsou obvyklé 

 

 - Žádný takovýto výdaj nebyl v průběhu insolvenčního řízení vynaložen. 

 

D. 

Přehled zpeněžení majetkové podstaty s výsledkem, 

jehož bylo dosaženo 

 

- nemovitosti: 

 budova č.p. 1066, jiná st., postavené na parc. č. St. 41, část obce Předklášteří 

 pozemek parc. č. St. 41 o výměře 2779 m2, zastavěná plocha a nádvoří 

vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 590 pro katastrální území a obec Předklášteří u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov 

 cena 2.000.000,- Kč 

 

- deponovaná částka od exekutora 

 od Mgr. Daniel Týč, soudní exekutor – částka 24.000,- Kč 

  - příjmy z nájmu výše uvedené nemovitosti 

  4.370,- Kč od Viet Ha Quoc, Bratislavská 228/43, 602 00 Brno 

  76.961,- Kč od VM-PROFI s.r.o., Dvořákova 21, 669 02 Znojmo 

  15.483,- Kč od Otto Zálesák, B. Němcové 1160, 666 02 Předklášteří 

 nájemné celkem 96.814,- Kč, z toho 
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-  úrok 

 4,54,- Kč úrok 

- příjem zálohy na náklady insolvenčního řízení 

 50.000,- Kč v návaznosti na výzvu soudu č.j. KSBR 26 INS 4814/2010-A-9, ze dne 

26.5.2010, záloha přijata dne 07/09/2012 

o S ohledem na skutečnost, že se jedná o pohledávku za majetkovou podstatou, 

tak předmětná částka budu vyplacena v souladu s ust. 168 odst. 1 písm.d) 

složiteli. 

- celkem 2.120.818,54,- Kč bez zohlednění zálohy na náklady insolvenčního řízení 

- celkem 2.170.818,54,- Kč při zohlednění zálohy na náklady insolvenčního řízení 

   

E. 

Přehled majetku, který nebyl zpeněžen, s odůvodněním, 

proč k tomu nedošlo 

 

     - Žádný 

F. 

Výsledky částečného rozvrhu 

 

    - Částečný rozvrh nebyl realizován. 

 

 

G. 

Přehled plnění zajištěným věřitelům s promítnutím do rozvrhu 

 

    - 90.399,- Kč zajištěnému věřiteli č. 2, Finanční úřad v Tišnově, Brněnská 148, 666 01 

Tišnov po právní moci usnesení KSBR 26 INS 4814/2010-B-28 dne 14.3.2012 
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III. 

Vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce 

 

     S ohledem na to, že došlo ke zpeněžení majetku, je nutno vycházet při určení odměny z 

ust. § 1 odst. 2 a 3 vyhl. č. 313/2007 Sb.  

 

Odměna dle ust. § 1 vyhl. č. 313/2007 Sb.    

2.120.818,54 Kč  

  – 134.878,99  Kč (pohledávky za majetkovou podstatou, které IS uspokojil)  

  – 26.845,02 Kč (pohledávky za majetkovou podstatou, doposud neuspokojené)  

  – 90.399 Kč (výtěžek k vydání zajištěnému věřiteli) 

  – 3.110,24 Kč (předpokládané výdaje) 

  =  1.865.585,29 Kč 

       odměna =15% z výsledné částky = 279.837,79 Kč + DPH20% (55.967,56) =335.805,35 Kč 

  + odměna 2% z 90.399 = 1807,98 Kč 

odměna =15% z výsledné částky = 279.837,79 Kč + DPH21% (58.765,9359) =338.603,7259Kč 

  + odměna 2% z 90.399 = 1807,98 Kč 

 

= celkem  337.613,33 Kč/ změna DPH 340.411,7059Kč 

 

Hotové výdaje insolvenčního správce dle ust. § 7 vyhl. č. 313/2007 Sb. 

 

poštovné                       1 612,- Kč 

cestovné (vozidlem Audi Allroad Quattro, RZ 5B98337, průměrná spotřeba 9,2l/100 Km dle 

TP, 1x Ostrava – Brno a zpět, 2x Ostrava – Předklášteří, tj. celkem 1080 Km; vozidlem 

Mercedes – Benz ML 350 CDI, RZ 7B70834, průměrná spotřeba dle TP 9,4l/100 Km, 2x 

Ostrava-Předklášteří, tj. celkem 688 Km)               12.623,02,- Kč 
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Hotové výdaje celkem               14.235,02,- Kč 

 

Odměna a hotové výdaje, které zbývají uhradit 352.436,82,- Kč / změna DPH 

354.646,7259Kč 

 

Správce předpokládá následující výdaje spojené s ukončením konkursu:  

 

cestovné (vozidlem Mercedes – Benz ML 350 CDI, RZ 7B70834, průměrná spotřeba dle TP 

9,4l/100 Km, 1x Ostrava-Brno a zpět, tj. celkem 400 Km)       2.792,24-Kč

  

náklady na vedení bankovního účtu včetně výpisů (2 měsíce)            318,- 

Kč 

 

Odměna a hotové výdaje, které zbývají uhradit, včetně předpokládaných výdajů 

spojených s ukončením konkurzu  355.547,06 Kč / změna DPH 357.756,9659Kč 

 

 V důsledku shora uvedených skutečností navrhuje insolvenční správce, aby insolvenční 

soud po projednání této konečné zprávy rozhodl tak, že: 

 

     Schvaluje konečnou zprávu a vyúčtování insolvenčního správce, příjmy majetkové 

podstaty činí 2.170.818,54 Kč, veškeré pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň 

postavené včetně nároku insolvenčního správce činí 549.337,34 – Kč/ 552.135,7159Kč bez 

předpokládaných výdajů, po zahrnutí předpokládaných výdajů insolvenčního správce 

činí 552.447,58 Kč/ 555245,9559Kč. 

 

    Schvaluje odměnu insolvenčního správce ve výši 337.613,33- Kč/ 340.411,7059Kč, 

hotové výdaje ve výši 14.235,02,- Kč a předpokládané výdaje 3.110,24 Kč, přičemž odměna, 

hotové a předpokládané výdaje insolvenčního správce budou uhrazeny z výtěžku 

zpeněžení. 
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     V souladu s ust. § 305 odst. 2 insolvenčního zákona bylo rozhodnuto o poměrném 

uspokojení ostatních pohledávek po uspokojení pohledávky zajištěného věřitele takto: 

 

 

č. věř č. přihl. věřitel zjištěna zajištěna podíl v 

%  

nezajištěna celkový podíl 

v % 

1 P1 PGB Invest s.r.o. 15.954.263,- 

Kč 

NE 0% 15.954.263,- 

Kč 

99,454% 

2 P2 Finanční úřad v 

Tišnově 

177.959,- Kč ve výši 

90.399,-Kč 

100% 87.560,- Kč 0,546% 

 

Věř. č. 1 PGB Invest –  uspokojení 1.519.629,23- Kč/ 1.516.846,1363Kč 

Věř. č. 2 Finanční úřad v Tišnově – uspokojení  8.342,73- Kč / 8327,4478 Kč 

 

 

Mgr. Jaroslav Brož MJur 

insolvenční správce 

Ivana Melcera 

  

 

 

 

Zástupce věřitelů tímto souhlasí s předloženou konečnou zprávou a schvaluje náklady 

insolvenčního správce. 

 

 

 

 

PGB Invest, s.r.o.
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Příloha č. 8 

Návrh dlužníka na osvobození od dluhů 

Krajský soud v Ostravě 
Havlíčkovo nábřeží 34 
728 81 Ostrava 1 

 
K sp. Zn. KSOS 33 INS 1222/2008 
 
ŽÁDOST DLUŽNÍKA NA OSVOBOZENÍ OD DLUHŮ 
 
Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 33 INS 1222/2008, bylo rozhodnuto o způsobu 
řešení mého úpadku oddlužením. Já, dlužník Karel hvdfkjghj, jhgfvgffhdvcdvdvcbvcdbn 
vdhnvfsdhfv bdbvfhdfvhd (Dále jen ,,dlužník“) 
 
Dne 22.5.2013 uběhla doba pěti let od schváleného oddlužení. Dlužník po celou dobu plnil své 
povinnosti řádně a včas. Jakožto dlužník Vás tímto žádám o osvobození od dluhů dle ust. § 414 a 
násl. Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení(insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 

 

V úctě 

 

Karel ghfsdhf 


