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USNESENÍ
Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 - Smíchov, rozhodl
samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Vlastimil Šoupa, nar.
19.11.1952, IČ: 431 46 686, a dlužnice: Eva Šoupová, nar. 01.03.1961, oba trvale bytem
Nádražní 353, 289 21 Kostomlaty nad Labem,
o schválení oddlužení

takto:
I. Soud schvaluje společné oddlužení manželů dlužníka: Vlastimil Šoupa, nar.
19.11.1952, IČ: 431 46 686, a dlužnice: Eva Šoupová, nar. 01.03.1961, oba trvale
bytem Nádražní 353, 289 21 Kostomlaty nad Labem, zpeněžením majetkové
podstaty a plněním splátkového kalendáře.
II. Při oddlužení zpeněžením bude zpeněžena tato majetková podstata:
•

ideální 1/3 pozemků parc. č. 431 o výměře 324 m², parc. č. 432 o výměře 25 556
m², parc. č. 465 o výměře 1001 m², parc. č. 466 o výměře 940 m², parc. č. 553 o
výměře 509 m², parc. č. 554 o výměře 32 361 m², parc. č. 807 o výměře 10 143
m², parc. č. 808 o výměře 3579 m², parc. č. 818 o výměře 27 151 ²,mvš e
zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Rakovník, na LV 155, k.ú. Vlkov u Rakovníka,

•

ideální 1/3 pozemků parc. č. 576 – lesní pozemek o výměře 13 389 m², parc. č.
296 – lesní pozemek o výměře 3 508 m², parc. č. 316 – lesní pozemek o výměře
3386 m², vše zapsáno u Katastrálního
řadu
ú pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor, na LV 99, k.ú. Bítov u Radenína.

III. Soud ukládá dlužníkům platit společně insolvenčnímu správci měsíčně zálohu na
odměnu ve výši 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč, celkem tedy
900,- Kč navýšenou o zákonnou DPH, je-li správce plátcem DPH, a to ode dne
zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku do července 2018, případně po
dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů.
IV. Soud ukládá dlužníkům, aby z příjmů, které získají po schválení oddlužení, platili
prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která
svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo
při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových
výdajů insolvenčního správce, a to každému podle poměru jejich pohledávek, jak
následuje, a to po dobu 5 let v období od srpna 2013 do července 2018, případně po
dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů, vždy k 25. dni
kalendářního měsíce:
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Adresa

Výše
Poměr
přihlášené
uspokojení
pohledávky v %
v Kč
Vyskočilova 1422, 140 00
518 540,48
47,21%
Praha 4 – Michle
Kč
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad
12 067,36
1,10%
Labem
Kč
Olbrachtova 9/2006, 140 00
130 974,00
11,92%
Praha 4
Kč
Strawinskylaan 933 1077XX
112 260,12
Amsterdam, Nizozemí
10,22%
Kč

1.

GE Money Bank, a.s.

2.

RWE Energie, a.s.

3.

Provident Financial
s.r.o.
AB 5 B.V., soukromá
společnost s ručením
omezeným
AB 4 B.V., soukromá Strawinskylaan 933 1077XX
společnost s ručením Amsterdam, Nizozemí
omezeným
Ferratum Czech s.r.o. Bavorská 856/14, 155 00 Praha
5 - Stodůlky
Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33/969, 114 07
Praha 1
Karla Engliše 5/3208, 150 00
CETELEM ČR, a.s.
Praha 5

4.
5.
6.
7.
8.
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209 200,67
Kč
16 300,00
Kč
10 155,13
Kč
88 935,00
Kč

19,05%
1,48%
0,92%
8,10%

přičemž termín první splátky je určen na 25. 08. 2013.
V. Způsob výpočtu částky, která tvoří nezabavitelnou část příjmu, je stanoven občanským
soudním řádem a dalšími právními předpisy.
VI. Soud ukládá plátci mzdy dlužnice a plátci mzdy dlužníka nebo plátci jiného příjmu
dlužnice a dlužníka (např. České správě sociálního zabezpečení, dostane-li se dlužník
do pracovní neschopnosti) postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy
povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděli ze mzdy nebo
jiného příjmu dlužnice a dlužníka stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou
být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevypláceli sražené
částky dlužnici a dlužníkovi, ale na účet insolvenčního správce JUDr. Josefa Cupky
vedený u Československé obchodní banky, a.s., účet č. 260170292/0300, s uvedením
rodného čísla dlužnice či dlužníka čísla jakožto variabilního symbolu.
VII. Soud ukládá plátci mzdy dlužnice a plátci mzdy dlužníka, aby insolvenčnímu správci
JUDr. Josefu Cupkovi pravidelně každý měsíc zasílal kopii výplatní pásky dlužníka či
dlužnice, a to neprodleně po výplatním termínu.
VIII. Soud ukládá společnosti RITAS s.r.o., IČ: 254 25 374, se sídlem Praha - Vysočany,
Pod Pekárnami 161/7, PSČ 190 00 jako plátci odměn dlužníků, aby po doručení
tohoto usnesení počínaje dnem 25.08.2013 po dobu 5 let zasílala odměny z dohod o
pracovní činnosti nikoli dlužníkům, ale v plné výši na účet insolvenčního správce
JUDr. Josefa Cupky vedený u Československé obchodní banky, a.s., účet č.
260170292/0300, s uvedením rodného čísla dlužníka či dlužnice jakožto variabilního
symbolu.
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IX. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby každý měsíc trvání splátkového kalendáře
neprodleně poté, co obdrží částky stržené z mezd dlužníků a odměny dlužníků z dohod
o pracovní činnosti, provedl výpočet částky, kterou je možné zabavit při souběhu obou
příjmů každého z dlužníků, a přeplatek aby vyplatil dlužníkovi či dlužnici na účet,
který mu za tímto účelem dlužníci sdělí.
X. Příjmy, z nichž musí dlužníci uhradit první splátku, jsou mzda od zaměstnavatele
SECURITAS ČR s.r.o., IČ: 438 72 026, se sídlem Praha 9 - Vysočany, Pod Pekárnami
878/2, PSČ 190 00 a odměna z dohod o pracovní činnosti od společnosti RITAS s.r.o.,
IČ: 254 25 374, se sídlem Praha - Vysočany, Pod Pekárnami 161/7, PSČ 190 00.
XI. Soud ukládá přihlášeným věřitelům, aby nejpozději k termínu úhrady první splátky
sdělili insolvenčnímu správci čísla svých bankovních účtů, na něž dlužník bude
prostřednictvím správce plnit částky v souladu se splátkovým kalendářem.
XII. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby pravidelně prováděl vyplácení srážek
nezajištěným věřitelům v poměru, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí,
a dále aby v pravidelných intervalech 3 měsíců podával soudu zprávu o plnění
oddlužení dlužníkem.

Odůvodnění:
Insolvenčními návrhy dlužníků spojenými s návrhem na povolení oddlužení bylo dne
04.04.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 22.05.2013 č. j. KSPH 39
INS 9382/2013 – A - 15 soud zjistil úpadek dlužníků a současně povolil řešení jejich úpadku
oddlužením.
Dne 24.07.2013 proběhlo u Krajského soudu v Praze přezkumné jednání a schůze
věřitelů. Bylo zjištěno, že se do řízení řádně a včas přihlásilo 8 věřitelů s pohledávkami v
celkové výši 1.098.432,76 Kč. Vzhledem k tomu, že se schůze věřitelů nezúčastnil žádný z
přihlášených věřitelů, rozhodl o způsobu oddlužení, ve smyslu ustanovení § 402 odst. 5
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném
znění (dále jen IZ), soud, když nebylo možné užít postup dle ustanovení § 399 odst. 3 IZ,
neboť žádný z věřitelů nehlasoval mimo schůzi věřitelů. S ohledem na obsah soudního spisu,
výši měsíčního příjmu dlužníka, výši přihlášených pohledávek a skutečnost, že dlužník vlastní
ideální 1/3 výše uvedených nemovitostí, rozhodl soud u obou manželů o způsobu oddlužení
oběma zákonnými způsoby, tj. zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového
kalendáře, neboť tím bude nejlépe dosaženo účelu insolvenčního řízení, tj. jak umožnit
dlužníkům vymanit se z tíživé finanční situace úhradou jen části dluhů a současně co nejvyšší
mírou uspokojení věřitelů.
Jelikož soud neshledal důvody, které by dle ustanovení § 405 IZ, bránily schválení
oddlužení, a rovněž nikdo z věřitelů nebyl oprávněn vznést proti tomuto způsobu oddlužení
námitky, když nikdo z nich o přijetí způsobu oddlužení nehlasoval, rozhodl soud o schválení
přijatého způsobu oddlužení. Zároveň vydal související výroky dle ustanovení § 406 odst. 3
IZ.
Soud dle ustanovení § 38 odst. 4 IZ uložil dlužníkovi platit každý měsíc zálohu na
odměnu insolvenčního správce ve výši 750,- Kč a zálohu na náhradu hotových výdajů správce
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150,- Kč (ustanovení § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb.), celkem tedy 900,Kč měsíčně navýšenou o zákonnou DPH.
Z částek určených pro uspokojení věřitelů je třeba přednostně hradit pohledávky za
podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (ustanovení § 168,
§ 169 IZ).
Soud upozorňuje dlužníka, že výše částky, která se bude rozdělovat každý měsíc mezi
věřitele, bude záviset jednak na výši příjmu dosaženého v daném měsíci, případně na změně
osobních poměrů dlužníka, tak i na změně právních předpisů stanovující životní minimum
jednotlivce a výši normativních nákladů na bydlení.
Dlužník je povinen uhradit první splátku nejpozději do 25. 08. 2013. Ostatní splátky je
povinen hradit vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmu, jenž získal v tomto
měsíci, a to po dobu pěti let, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek
nezajištěných věřitelů.
Poučení: Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti
přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným
podle § 403 odst. 2 IZ insolvenční soud nevyhověl. Proti tomuto usnesení může
podat odvolání i dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek soud
nevyhověl nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek
a který proti tomu hlasoval, a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu
v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.
Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.
Od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má dispoziční oprávnění
k příjmům, které získá po schválení oddlužení, dlužník. S takto nabytými příjmy je
dlužník povinen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení
plněním splátkového kalendáře (§ 409 odst. 1 IZ).
Dispoziční oprávnění k majetku náležejícímu do majetkové podstaty v době
schválení oddlužení má od právní moci tohoto usnesení dlužník, to neplatí, jde-li o
majetek, který slouží k zajištění (§ 409 odst. 2 IZ).
Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník
povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, a v případě, že je nezaměstnaný,
usilovat o získání příjmu; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem
obstarat. Dlužník je povinen hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich
výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad
rámec splátkového kalendáře. Dále je povinen bez zbytečného odkladu oznámit
insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu 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 orgánu přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců;
nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního
správce nebo věřitelského orgánu předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za
období trvání plánu oddlužení; neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní
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výhody a nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti
splnit (§ 412 odst. 1 IZ).
Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonává
insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. O výsledcích své činnosti
pravidelně informuje insolvenční soud a věřitelský orgán (§ 412 odst. 2 IZ).
Způsob, jakým je určena část mzdy, která dlužníkovi zůstane a která přísluší
věřitelům, stanoví ustanovení §§ 278 a 279 občanského soudního řádu ve spojení
s nařízením vlády ČR č. 595/2006 Sb.
Pro výpočet částky, která z příjmů zůstane dlužníkovi, lze také použít kalkulátor
splátek
na
internetových
stránkách Ministerstva spravedlnosti
ČR:
http://insolvencni-zakon.justice.cz/dluznik/kalkulacka.html.
O právech a povinnostech plátce mzdy či jiných příjmů podléhajících výkonu
rozhodnutí dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně
ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami
ze mzdy povinného. Částky sražené z dlužníkovy mzdy zasílá plátce mzdy či jiných
příjmů dlužníka insolvenčnímu správci.
V Praze dne 2. srpna 2013

Za správnost vyhotovení:
Michaela Vlčková

JUDr. Hana B u r š í k o v á, v.r.
samosoudkyně

