Na všech podáních v této věci uveďte:
Jednací číslo: KSBR 38 INS 4625/2017 – A - 9

Usnesení
Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci
dlužníka: Zdeněk Kubový, nar. 25. 9. 1986, 664 64 Pravlov 30, korespondenční adresa:
664 64 Pravlov 170, o insolvenčním návrhu dlužníka a o způsobu řešení jeho úpadku

takto:
I.

Zjišťuje se úpadek dlužníka: Zdeněk Kubový, nar. 25. 9. 1986, 664 64 Pravlov 30.

II.

Dlužníkovi se povoluje oddlužení.

III.

Insolvenčním správcem se ustanovuje KONREO, v.o.s., IČ: 04706498, se sídlem
Dobrovského 1310/64, 612 00 Brno, provozovna Bukovice 47, 679 23 Bukovice.

IV.

Účinky rozhodnutí o úpadku a o povolení oddlužení nastávají okamžikem jeho
zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V.

Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili ve
lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. K přihláškám, které jsou
podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se
v insolvenčním řízení neuspokojují.

VI.

Věřitelé dlužníka se vyzývají, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká
zajišťovací práva uplatní na věcech, právech, pohledávkách nebo jiných
majetkových hodnotách dlužníka. Pokud tak věřitelé neučiní, mohou 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; to neplatí, jsou-li tato zajišťovací práva zřejmá z veřejného
seznamu.

VII.

Přezkumné jednání se bude konat dne 1. června 2017 v 9:20 hod. v jednací síni
číslo 9, číslo dveří 054, v budově Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15;
účast insolvenčního správce a dlužníka je nezbytná.

VIII.

První schůze věřitelů se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného
jednání s tímto předmětem jednání:

pokračování

-

IX.

2

KSBR 38 INS 4625/2017 – A - 9

zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti,
rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka byla na
přezkumném jednání popřena, nebyla ještě zjištěna nebo je sporná,
volba věřitelského orgánu,
projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí,
rozhodnutí věřitelů o případném odvolání dosavadního insolvenčního správce
z funkce a ustanovení nového insolvenčního správce.

Dlužníkovi se ukládá, aby za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí
o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře platil zálohy
na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce v celkové výši 900,- Kč a
daň z přidané hodnoty v zákonné výši, pokud je insolvenční správce jejím
plátcem; poprvé je tak povinen učinit za měsíc duben 2017.

Toto usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje
odůvodnění dle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu.
Poučení:
Proti výroku o ustanovení insolvenčního správce lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu
v Brně. V odvolání však lze namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje
podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Proti ostatním výrokům tohoto usnesení
není odvolání přípustné (§ 141 odst. 1 insolvenčního zákona).
Přihlášky a jejich přílohy, tj. listiny, kterých se přihláška dovolává, se podávají u
insolvenčního soudu dvojmo na předepsaném formuláři, jehož vzor je zveřejněn na
internetové adrese www.justice.cz. Přihláška musí kromě obecných náležitostí podání
obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované
pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Jde-li o
pohledávku zajištěnou, musí věřitel v přihlášce uvést, zda uplatňuje právo na její uspokojení
ze zajištění, a označit druh zajištění a dobu jeho vzniku; nestane-li se tak, má se za to, že
právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno
nebylo. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které
vykonatelnost opírá. K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška
dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou. 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. Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení
nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode
dne, kdy došla insolvenčnímu soudu.
Účast dlužníka a insolvenčního správce na schůzi věřitelů je nezbytná. Dlužník je
povinen zúčastnit se schůze věřitelů osobně a zodpovědět dotazy přítomných věřitelů.
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Nestanoví-li insolvenční zákon jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou
s dispozičními oprávněními v době od povolení oddlužení dlužník. Má-li dispoziční
oprávnění jiná osoba než dlužník, nejsou tím dotčeny povinnosti uložené dlužníkovi
insolvenčním zákonem.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku,
dlužníkovi a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvlášť.
Krajský soud v Brně
dne 3. dubna 2017
Za správnost vyhotovení:
Renata Crhová

JUDr. Jarmila Bejčková, v.r.
samosoudkyně

