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Ke sp.zn.:

KSUL 70 INS 19125/2016

Dlužník:

Michaela Vodrážková, nar. 09.05.1966
Stroupečská 3044, PSČ 438 01, Žatec

DV Insolvence, v.o.s.
V Luhu 754/18
140 00 PRAHA

Praha 14.09.2017

Pokyn zajištěného věřitele
Společnost MONETA Auto, s.r.o., IČ 60112743, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4 (dále jen „Věřitel“),
jako zajištěný věřitel dlužníka: Michaela Vodrážková (dále jen „dlužník“), spis. zn. KSUL 70 INS 19125/2016, tímto
uděluje insolvenčnímu správci: DV Insolvence, v.o.s., V Luhu 754/18, 140 00 Praha, ve smyslu ust. § 230 odst. 2
a § 293 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., závazný pokyn, aby při nakládání a zpeněžení vozidla tovární značky
Opel Zafira Diesel 2.0 DTI 16V Elegance, VIN: W0L0TGF7542100179 (dále jen „předmět zajištění“), postupoval
níže popsaným způsobem.
1)

Insolvenční správce bude předmět zajištění zpeněžovat bez zbytečného prodlení po jeho zajištění, a to formou
přímého prodeje za cenu 35.000,00 Kč. Za tuto cenu bude insolvenční správce nabízet předmět zajištění po
dobu třiceti dní. Pokud insolvenční správce preferuje prodej v dražbě, je oprávněn nechat předmět zajištění
dražit, přičemž výše uvedená cena bude cenou vyvolávací.

2)

V případě, že nedojde ve lhůtě třiceti dní k prodeji předmětu zajištění, insolvenční správce bude zpeněžovat
předmět zajištění formou přímého prodeje za cenu 28.000,00 Kč. Za tuto cenu bude insolvenční správce
nabízet předmět zajištění po dobu třiceti dní. Pokud insolvenční správce preferuje prodej v dražbě,
je oprávněn nechat předmět zajištění dražit, přičemž výše uvedená cena bude cenou vyvolávací.

Pozn.: Zajištěný věřitel upozorňuje, že při určení ceny v bodech 1) a 2) vychází z cenových tabulek stanovených pro
vozidla provozuschopná a průměrně opotřebená (tj. ve stavu odpovídajícímu stáří a počtu najetých kilometrů).
Pokud je předmět zajištění ve stavu zjevně neodpovídajícímu průměrnému opotřebení, je insolvenční správce
oprávněn přeskočit body 1) a 2) a přejít ihned k bodu 3).
3)

V případě, že v předchozích krocích nedojde k prodeji předmětu zajištění, insolvenční správce nechá zhotovit
znalecký posudek (vyhotovený soudním znalcem v oboru ekonomika, strojírenství) na určení ceny předmětu
zajištění a bude předmět zajištění prodávat za cenu ve výši od 90% ceny stanovené znalcem. Insolvenční
správce je povinen zaslat zajištěnému věřiteli kopii znaleckého posudku. Za tuto cenu bude insolvenční
správce nabízet předmět zajištění po dobu třiceti dní. Pokud insolvenční správce preferuje prodej v dražbě,
je oprávněn nechat předmět zajištění dražit, přičemž výše uvedená cena bude cenou vyvolávací.

4)

V případě, že nedojde ve lhůtě třiceti dní k prodeji předmětu zajištění za cenu určenou postupem dle bodu 3),
insolvenční správce bude zpeněžovat předmět zajištění za cenu ve výši od 70% ceny stanovené znalcem.
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Za tuto cenu bude insolvenční správce nabízet předmět zajištění po dobu třiceti dní. Pokud insolvenční
správce preferuje prodej v dražbě, je oprávněn nechat předmět zajištění dražit, přičemž výše uvedená cena
bude cenou vyvolávací.
V případě neúspěšného prodeje předmětu zajištění způsoby dle výše uvedených bodů, insolvenční správce
neprodleně zkontaktuje zajištěného věřitele na e-mailové adrese insolvence.auto@moneta.cz, aby se dohodli na
dalším postupu.

Závěrem připomínáme, že insolvenční správce by měl po zařazení předmětu zajištění do majetkové podstaty
převzít tento předmět zajištění bez zbytečného prodlení od dlužníka a vhodným způsobem jej uskladnit, tedy
ideálně v zabezpečeném objektu a tak, aby byl předmět zajištění uzamčen a chráněn před vlivy počasí, zejména
pak proti vniknutí vody do interiéru, případně by měl být vhodným způsobem pojištěn (pozn.: NEJDE O POKYN
zajištěného věřitele dle ust. § 230 odst. 2 a § 293 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., ALE DOPORUČENÍ, které činíme
na základě intepretace textu insolvenčního zákona a výkladu ustanovení o péči řádného hospodáře, jakož i
ustálené praxe insolvenčních správců).
Dále pak upozorňujeme, že by mělo být sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
pokud nebyl předmět zajištění dočasně vyřazen z registru vozidel (pozn.: NEJDE O POKYN zajištěného věřitele
dle ust. § 230 odst. 2 a § 293 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., ALE UPOZORNĚNÍ, které činíme proto, že vlastník
vozidla, kterým je úpadce, má zákonnou povinnost pojistit odpovědnost za újmu způsobenou provozem vozidla,
a pokud pojištění sjednáno nebude, je úřad pověřené obce oprávněn zahájit řízení o vyřazení vozidla z registru).
Upozorňujeme též, že tuto položku nelze považovat za náklady, které je oprávněn insolvenční správce uplatňovat
po zajištěném věřiteli.
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