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Krajského soudu v Ostravě čj. _-_ 
- :e dne 24.07.2012 rozhodl

insolvenční soud o schválení clddlužení plriěním splátkovélro kalcndáře.

Ze zprávy insolvenčního správce zs dne 16.8,2017 bylo zjištěrra, že dlužník za dobu

trvání sclrváleného oddlužení uhradil 4I,46 Yo nezajištěných pohledávek a také zálohově

lrradil oclměnrr a paušální náhradu hotových výdajů správce.

Dle § 4l3 irrsolvenčního zákona splnění oddlužení vezme insolvenční soltd na včdomí

rozlrodnutím, proti něnruž není odvolání přípustrré. Současně insolvcnční soud rozhodne

o odrněně insolvenčnílro správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jelro

firrrkce.

Insolveněnímu správci náIeží dle ust, § 3 písm. b) vyhlášky č. 313l20a7 Sb. odměna

ve výši 750,00 Kč z,a každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků sclrválerrí oddlužerrí

plněnínr splátkového kalerrdáře.

Náhradu hotových výdajů insolverrčnílro správce sorrd určil dle ust. § 7 vyh|ášky

č.31312007 Sb. ve výši 150,00 Ké za kazdý zapoěatý kalendářní měsíc trvání ÚČinkťr

schválcrrí oddlužení plněním splátkového kalenrláře,

Insolvenčnímrr správci náleží oclměnu .u'dobu trvání sclrválenóho oddlužení, tj. za

clobu ocl července 2012 do července 2017,ve výši 45.750,00 Kě, ktomrr DPii 21 9zu 1'6 výši

9.607,50 Kč. Na odměně za slrora uvedené období náleží insolvenčnírnu správci částka

55.357,50 Kč, z toho částka 54,450,00 Kč již byla zálohově ulrrazena. Zbývajicí část odmčny

ve výši 907,50 Kč bude správci uhrazena z prostředků dlužníka, jež deponrrjc,

Dále správci náleži náhrada hotových výdajů za dobu trvárrí schr,áleného odcllužerrí,

tj,za dobu od července 2aD do července 2al7 ve výši 9,150,00 Kč, ktomu.DPH 21 % ve

výši l,92l,50 Kč. Na náhradě lrotorl/clr výdajů za shora uvedcné období náleží insolvenčnínrtt

správci částka l1,071,50 Kč. ztoho částka 10,890,00 Kč již byla zálohově uhrazena.

Zbývajíci část náhrady hotových výdajů ve výši 181,50 Kč, bude správci ulrrazena

z prostředkťl dlužníka, jež tleponqie.

Insolvcnční správce dále požádal o přizrrání odrrrěny a nálrrady hotových výdajů za

dobu od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky

sclrválení oddlužení, tj. za dobu od dubna 2012 do června 2aL2, a to v cclkové výši

4.163,50 Kč (odměna 2.250,aa Kč, DPH 2I Yo ve výši 472,50 Kč, celkem 2.7ZZ,50 Kč
ahotové výdaje složené zpoštovného a cestovnéno u9 yýši 1.190,90 Kč, DPH 2| oÁvevýši

250,10 Kč. celkenr 1.441,00 Kč). Žádosti správce bylo souderl vyhověncl, uvedená částka

bude správci uhrazena z prostředků dlrržníka,jež deponuje

Dle § 4l4 odst. 1 insolvenčnílro zákona,.iestliže dlužník splní řádně a včas všeclrny

povinnosti podle schválerrého zpťrsobtr oddlužení, vydá insolvenčrrí soud.usnesení, jímž

dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zalrrnutých do oddlužení. v rozsahu. v něntž dosud

nebyly uspokojeny



pokračovárrí

Insolvenční soud ve výroku L vsouladu sustanovením § 413 insolvenčního zákona
vzal na vědomí splrrění oddlužení splátkovým kalendářem.

\re výroku lL zprostil insolvenční soud insolvenčrrílro správce v souladu s ust,

§ 413 insolvenčnílro zákona funkce.

Vc výroku IlI. soud rozhodl o odměně insolvenčního správce a náhradě jeho lrotových

výdajů.

Vc výroku IV. osl,obodil insolvenční soud dle ust § 414 odst. l a 2 insolvenčního

zákona dlužníka .iednak od placerrí zbytků pohledávek zalrrrrutých do oddlužení. dále

pohledávek, ke kterym se v insolvenčním řízení nepřihliželo, a též pohledávek. které nebyly

do insolvenčtrího řízerri přilrlášeny, ač přitrlášelty být nrěly, a to proto, že zjištěnýnri

skutečnostnri bylo prokázáno, že dlužník řádně splnil veškeré povinnosti dlc schválcnóho

způsobu oddlrržení.

Ve výroku V. insolvenční soucl osvobodil dle ust. § 414 odst. 3 insolvenčního zákona

dlužníka od případných negresních nároků, které by vůči němu uplatňovali ručitelé či jiné

osoby s postižrrínr právem,

P o u č e n i : Proti vý,roku I. a II. tolroto usnesení není odvolání přípr.rstrré.

Proti výroku III. tohoto usneseni lze podat odvolání do 15 dnů ode dne

doručení ttsnesení k Vrclrnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského

soudu v ostravě.

Proti výroku IV. a V. tohoto usnesení lze podat odvolání do l5 dnů ode dne

doručení usnesení k Vrchnírnu soudu v Olomouci, prostřetlnictvím Krajskélro

soudu v ostrar,ě. odvolárrí rrrůže pcrdat pouze věřitel, jehož pohledávka za

dlužníkem ncbyla v insolvenčnímřizení zcela uspokojena. Odvolánínr však lze

namítat pouze to, že nebyly splrrěrry předpoklady pro přizrrárrí osvobození

dlužníka,

U osob, kterým se toto usnesení doručuje zvlášť, začíná lhůta k podání

odvolání běžet dnem zvláštního doručení.

právní mocí tohoto usnesení insolvenční yízení končí.

V Ostravě dne 06.09.20l7

Za správnost vyhotoveni :

Gabriela Marčáková
JUDr. l(ateřina Holešovská, v.r.

, samosoudkyně


