MSPH 92 INS 1553/2021-A-10

U S N E S E N Í
Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Petrem Pacholíkem ve věci
dlužníka:

Michael Westphall, nar. 15. 9. 1982,
bytem Pechlátova 104/25, 150 00 Praha 5,
zast. Mgr. Přemyslem Drvotou, advokátem,
sídlem Jugoslávských partyzánů 952/30, 160 00 Praha 6,

o insolvenčním návrhu, o návrhu na nařízení předběžného opatření,

takto:
I.

Soud nařizuje toto předběžné opatření:

,,Soudnímu exekutorovi JUDr. Igoru Olmovi, Exekutorský úřad Svitavy, se umožňuje provést již
nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 111 EX 16/20 a to tak, aby výtěžek v ní dosažený byl pro
dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH
92 INS 1553/2021 k dispozici v tomto řízení, tj. deponován na účtu u soudního exekutora do
doby, než bude možné takto získaný výtěžek exekuce vydat insolvenčnímu správci do majetkové
podstaty insolvenčního řízení dlužníka, nebo než pominou účinky dle § 109 odst. 1 písm. c)
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.“
II.

Navrhovateli JUDr. Igoru Olmovi, Exekutorský úřad Svitavy, se ukládá do 3 dnů od právní

moci tohoto usnesení zaplatit České republice na účet Městského soudu v Praze na soudním poplatku
částku 1.000 Kč, a to v kolcích nebo na účet soudu č. 3703-2928021/0710 vedený Českou národní
bankou, variabilní symbol 9248155321.

Odůvodnění:
1. Insolvenčním návrhem ze dne 29. 1. 2021 se domáhal dlužník vydání rozhodnutí o svém úpadku a
povolení oddlužení. Dne 1. 2. 2021 byla zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení v
insolvenčním rejstříku, kdy tímto okamžikem nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.
2. Podáním doručeným soudu dne 1. 2. 2021 se domáhal soudní exekutor JUDr. Igor Olma vydání
předběžného opatření. Svůj návrh odůvodnil tím, že Obvodní soud pro Prahu 5 dne 13. 1. 2020 pod č.
j. 14 EXE 216/2020-11 vydal pověření k provedení exekuce v exekuční věci oprávněné Home Credit
a.s., IČO: 269 78 636, sídlem Nové Sady 996/25, 602 00 Brno, proti dlužníku a jejím provedením
pověřil JUDr. Igora Olmu, soudního exekutora, Exekutorský úřad Svitavy, nám. Míru 53, 568 02,
Svitavy. Navrhovatel jako soudní exekutor rozhodl v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 120/2001
Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů, o způsobu provedení exekuce prodejem nemovité věci
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zapsané na LV 75 pro k. ú. Radlice, obec Praha a dne 27. 1. 2020 vydal exekuční příkaz prodejem
nemovité věci č. j. 111 EX 16/20-14 ve vlastnictví povinného. Dne 4. 9. 2020 soudní exekutor svým
usnesením č. j. 111 EX 16/20-27 ustanovil znalce z oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, XP
invest, s.r.o., kterému uložil, aby písemně do 30 dnů vyhotovil znalecký posudek na předmětné
nemovitosti. Proti tomuto usnesení povinný nevyužil možnost námitek. Znalecký posudek byl
vyhotoven dne 21. 9. 2020 pod č. 12102-1880/2020 a na základě tohoto znaleckého posudku soudní
exekutor svým usnesením ze dne 24. 9. 2020, č.j. 111 EX 16/20-42 určil cenu nemovité věci ve výši
20.854.000 Kč. Povinný rovněž ani proti tomuto usnesení nikterak nebrojil, proto soudní exekutor dne
26. 11. 2020 vydal usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhlášku) pod č. j. 111 EX 16/2052, ve kterém stanovil začátek dražebního jednání na 2. 2. 2021 na 10:30 hodin. Povinný podal dne 29.
1. 2021 u nadepsaného soudu insolvenční návrh a insolvenční soud tak zahájil insolvenční řízení pod
sp. zn. MSPH 92 INS 1553/2021. Okamžikem zveřejnění vyhlášky v insolvenčním rejstříku nastaly
účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) i.z., se zahájením
insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek
ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit,
nelze jej však provést. Soudní exekutor tak dražební jednání odročil usnesením ze dne 1. 2. 2021 na 4.
3. 2021. Dlužník podal insolvenční návrh a jako řešení úpadku navrhuje zpeněžení majetkové podstaty,
kterou tvoří pouze nemovitá věc, pro kterou byla nařízena dražba u soudního exekutora. Soudní
exekutor eviduje v současné chvíli o nemovitou věci registrovaných 21 zájemců, kteří složili dražební
jistotu, je tedy velice pravděpodobné, že dražbou u soudního exekutora dojde k navýšení ceny oproti
nejnižšímu podání. Z výše uvedeného má soudní exekutor za to, že povinný se snaží svým
insolvenčním návrhem zmařit exekuční dražbu a prodloužit prodej nemovité věci, která tvoří jeho
majetkovou podstatu, kterou chce v insolvenčním řízení zpeněžit. Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) i.z.
předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také
omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z
účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c),
neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. S ohledem na výše uvedené skutečnosti tohoto návrhu má
soudní exekutor za to, že jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, aby soud předběžným opatřením
omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, když je jednoznačně zřejmé, že skutečným
důvodem insolvenčního návrhu povinného je pouze obstruovat exekuční řízení. Co se týče podmínky
uvedené v § 82 odst. 2 písm. b) InsZ, tedy to, že toto předběžné opatření neodporuje společnému
zájmu věřitelů, má soudní exekutor za to, že splnění této podmínky je zjevné, neboť: - v případě, že
následně po zpeněžení majetku povinného a před rozvrhem rozdělované podstaty dojde k zjištění
úpadku povinného, bude soudní exekutor v souladu s ust. § 46 odst. 6 zákona č. 120/2001 Sb. o
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen e. ř.)
povinen vydat výtěžek exekuce insolvenčnímu správci a věřitelé tedy budou uspokojeni stejně jako by
došlo ke zpeněžení v rámci insolvenčního řízení, - v případě že dojde ke zpeněžení majetku povinného
a zároveň před rozhodnutím o úpadku bude proveden v exekučním řízení rozvrh rozdělované podstaty,
opět nedojde ke zhoršení postavení věřitelů, když věřitelé v exekučním řízení mají možnost v souladu s
ust. § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.) přihlásit své pohledávky do
exekučního řízení. Zároveň budou věřitelé v rámci rozvrhu v exekučním řízení uspokojováni ve
stejném pořadí, jako by byli uspokojování v insolvenčním řízení, a to s pořadím ke dni vzniku
zástavního práva (§ 337c odst. 5 písm. d) o.s.ř), - z insolvenčního návrhu povinného je zřejmé, že
nejnižší podání ve výši 13.902.667 Kč je vyšší než souhrn dluhů povinného ve výši 13.371.267 Kč,
dojde tak k uspokojení všech věřitelů v případě odmítnutí insolvenčního návrhu, - insolvenční soud
může předběžné opatření omezit pouze na možnost provést dražbu, nikoliv již provést rozvrh
nejvyššího podání, až do doby rozhodnutí o úpadku (omezení, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl
po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení).
3. Podle § 102 odst. 1 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po
zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud
nařídit předběžné opatření.
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4. Podle ust. § 74 odst. 1 o.s.ř. může předseda senátu před zahájením řízení nařídit předběžné opatření,
je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního
rozhodnutí byl ohrožen. Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu
(odstavec 2). Příslušným k nařízení předběžného opatření je soud, který je příslušný k řízení o věci,
nestanoví-li zákon jinak (odstavec 3).
5. Podle ust. § 75c odst. 1 písm. a) o.s.ř. nepostupoval-li podle § 75a o.s.ř. nebo podle § 75b odst. 2,
předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly
zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl
ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti
předběžným opatřením. O návrhu na předběžné opatření rozhodne předseda senátu bezodkladně.
Není-li tu nebezpečí z prodlení, může předseda senátu o návrhu na předběžné opatření rozhodnout až
do uplynutí 7 dnů poté, co byl podán (odstavec 2). O návrhu na nařízení předběžného opatření
rozhodne předseda senátu bez slyšení účastníků (odstavec 3). Pro předběžné opatření je rozhodující
stav v době vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního stupně (odstavec 4).
6. Podle ust. § 82 odst. 1 IZ, předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i
bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud
mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel
předběžného opatření nemá dlužník. Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ, předběžným opatřením může
insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných
zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se
zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému
zájmu věřitelů.
7. Ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ dopadá nejen na situaci vyvolanou šikanózními návrhy podanými
věřiteli vůči dlužníku, ale též na případy, kdy obstrukční jednání dlužníka znemožňuje jak řádný postup
v insolvenčním řízení, tak i individuální výkon práva jednotlivými věřiteli. Důvody zvláštního zřetele
hodné pro vydání předběžného opatření proto lze spatřovat i v jednání dlužníka, který opakovaným
podáváním insolvenčních návrhů, jejichž řádnému projednání následně svým procesním jednáním
brání, zneužívá účinků zahájení insolvenčního řízení znemožňujících pokračování v zahájených
exekučních řízeních (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 8. 2013, sp. zn. KSCB 25 INS
12826/2013, 1 VSPH 1262/2013-A-14).
8. Návrh na nařízení předběžného opatření obsahoval veškeré zákonné náležitosti, tvrzení v návrhu
uvedená byla navrhovatelem osvědčena dostatečnými důkazy, povinnost složit jistotu s ohledem na §
82 odst. 1 IZ navrhovatel neměl, neboť předběžné opatření by soud mohl nařídit i bez návrhu. Soud
tak shrnuje, že navrhovatel osvědčil, že pro vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ
existují důvody zvláštního zřetele hodné soudem spatřované především v důvodech v návrhu detailně
popsaných, na které soud na tomto místě pro zjednodušení odkazuje, a to především s ohledem na výše
citovanou zákonnou úpravu spolu s rozvíjející judikaturou a datu podání vlastního insolvenčního
návrhu oproti datu nařízení veřejné dražby. Současně má soud za to, že nařízené předběžné opatření
nebude odporovat případnému společnému zájmu věřitelů, když i na tomto místě soud pro stručnost
odkazuje na vlastní návrh na vydání předběžného opatření a důvody souladu se společným zájmem
věřitelů zde uvedené. Proto soud návrhu na nařízení předběžného opatření zcela vyhověl, přičemž
doplňuje, že takto vedené odůvodnění usnesení o nařízení předběžného opatření zcela vyhovuje
zákonné dikci, což potvrdil i Ústavní soud ČR v procesně obdobně odůvodněné věci ve svém usnesení
ze dne 28. 1. 2013, sp. zn. I. ÚS 3519/12. Současně soud upozorňuje, že s ohledem na § 169 odst. 2
o.s.ř. ani vyhotovení usnesení, kterým bylo zcela vyhověno návrhu na nařízení předběžného opatření,
nemusí osahovat odůvodnění.
9. Povinnost zaplatit soudní poplatek byla navrhovateli uložena dle ust. § 2 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 1
písm. h) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a položky 5 Sazebníku soudních poplatků.
Podání návrhu na nařízení předběžného popatření v insolvenčním řízení dle ust. § 82 odst. 2 písm. b)
IZ s cílem omezit účinky spojené insolvenčním zákonem se zahájením insolvenčního řízení v tom
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smyslu, aby exekutor mohl provést nařízenou exekuci, není úkonem, který by byl exekutorem prováděn
při provádění exekuce podle exekučního řádu. Nelze tedy vycházet z toho, že při podání takového
návrhu by byl soudní exekutor státním orgánem při výkonu exekuční činnosti (viz usnesení Vrchního
soudu v Olomouci č. j. 2 VSOL 497/2014-A-12 ze dne 2. 6. 2014, k sp. zn. KSBR 31 INS
11036/2014).
Poučení:
Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 91 IZ).
Usnesení je předběžně vykonatelné.
Praha 2. února 2021
JUDr. Ing. Petr Pacholík v. r.
samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Zemanová

