
Č. d. MSPH 78 INS 781/2010-B-11 

U s n e s e n í  

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom 

v insolvenční věci  

dlužníka: Ľubomír Kaľavský, nar. 7. 5. 1961,  
 bytem Praha 3, Seifertova 14/1042 

o schválení formy oddlužení dlužníka 

t a k t o :  

Soud schvaluje oddlužení Ľubomíra Kaľavského, nar. 7. 5. 1961, bytem 

Praha 3, Seifertova 14/1042, plněním splátkového kalendáře. 

O d ů v o d n ě n í :  

 Usnesením ze dne 9. 3. 2010, č. j. MSPH 78INS 781/2010 A-10, rozhodl 
zdejší soud o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení 
oddlužení tak, že zjistil úpadek dlužníka a současně mu povolil oddlužení.  

Na svolanou schůzi věřitelů dne 22. 4. 2010 se nedostavil žádný 
z přihlášených věřitelů a žádný z věřitelů nehlasoval ani mimo schůzi věřitelů. 
Ani jeden ze způsobů oddlužení proto nezískal prostou většinu hlasů 
nezajištěných věřitelů.  

S ohledem na uvedené soud proto postupoval podle § 402 odst. 4 zák. 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ), a namísto 
věřitelů rozhodl o tom, že způsobem oddlužení dlužníka bude splátkový 
kalendář. Přihlédl přitom k návrhům dlužníka, a především k tomu, že rozsah 
majetku dlužníka nepostačuje k provedení oddlužení jeho zpeněžením. 
Dlužník má pravidelný příjem ve formě mzdy (průměrný čistý měsíční příjem 
dosahuje cca 10.359 Kč), který lze použít na splácení závazků vůči svým 
věřitelům. 

Insolvenční soud neshledal důvody pro neschválení oddlužení, když dle 
ust. § 405 odst. 1 IZ ve spojení s § 395 IZ, když jisté nedostatky součinnosti 
dlužník se správcem dlužník na schůzi věřitelů vysvětlil. Soud proto postupoval 
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podle § 406 odst. 1 IZ a ve výroku I. usnesení oddlužení formou splátkového 
kalendáře schválil.  

Celková výše pohledávek nezajištěných věřitelů, které byly přihlášeny, 
zatím není známa. Insolvenční správce a dlužník totiž při přezkumném jednání 
popřeli pohledávku věřitele č. 3, Telefónica O2.  

S ohledem na uvedené bude soudem rozhodnuto o rozsahu  
konkretizaci plnění dlužníka insolvenčním věřitelům neprodleně poté, co bude 
postaveno najisto, zda a v jaké výši, je společnost Telefónica O2 věřitelem 
dlužníka.  

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení n e n í  odvolání přípustné, neboť žádný 
z věřitelů nehlasoval proti přijetí schváleného způsobu 
oddlužení ani nejde o případ uvedený v ust. § 403 odst. 2 IZ. 

 Účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění 
rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku (ust. § 
407 odst. 1 IZ). 

 Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním 
splátkového kalendáře je dlužník 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 a darem zpeněžit a jejich 
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 15. lednu a k 15. červenci 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 plánu oddlužení, 

 -  neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, 
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 -  nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době 
jejich splatnosti splnit ( ust. § 412 IZ). 

 Pro orientační výpočet částky, která z příjmů zůstane dlužníkovi 
lze také použít kalkulátor splátek zveřejněný na internetových 
stránkách Ministerstva spravedlnosti http://insolvencni-
zakon.justice.cz/dluznik/kalkulacka.html, resp. zde uvedený 
návod jejího výpočtu. 

V Praze dne 22. dubna 2010 

JUDr. Pavol P i k n a ,  v. r. 
samosoudce 

Za správnost vyhotovení: 
Eva Navrátilová 
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