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USNESENÍ
Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci
dlužnice:

N. 59 a.s., IČO 49197649
sídlem Americká 1162/70, 301 00, Plzeň - Východní Předměstí

o insolvenčním návrhu
věřitelek:

a)

Jitka Kastnerová, narozená dne 2. 8. 1978
bytem Kruhová 252, 338 42 Hrádek

b) Vladimíra Monhartová, narozená dne 2. 10. 1976
bytem Kruhová 251, 338 42 Hrádek
c)

Ivana Burešová, narozená dne 8. 6. 1981
bytem Kodecká 201, 266 01 Tetín

d) Lada Neubauerová, narozená dne 15. 9. 1971
bytem Žižkova 280, 252 19 Rudná
e)

Věra Monzerová, narozená dne 24. 8. 1959
bytem Heydukova 1102, 386 01 Strakonice

f)

Pavla Velková, narozená dne 10. 12. 1980
bytem Jedlová 50, 386 01 Strakonice

g)

Romana Peřinová, narozená dne 27. 7. 1969
bytem Vyšenská 126, 381 01, Český Krumlov

h) Michaela Píšová, narozená dne 23. 7. 1978
bytem Nové Domovy 330, 381 01 Český Krumlov
i)

Pavlína Benešová, narozená dne 27. 8. 1970
bytem Strážnická 1006/22, 323 00 Plzeň

j)

Markéta Brůhová, narozená dne 27. 9. 1993
bytem Štiková 553/7, 323 00 Plzeň

k)

Hana Havlíková, narozená dne 27. 10. 1984
bytem Náměstí Míru 1609/14, 301 00 Plzeň

l)

Ivana Kuchyňková, narozená dne 31. 8. 1976
bytem Železničářská 1003/58, 312 00 Plzeň

m) Drahoslava Sladká, narozená dne 16. 2. 1968
bytem V Koutě 234, 330 08 Zruč-Senec
n) Lenka Zídková, narozená dne 12. 9. 1967
bytem Kaznějovská 1214/17, 323 00 Plzeň
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takto:
I.

Zjišťuje se úpadek dlužnice.

II.

Insolvenční správkyní se ustanovuje Mgr. Ing. Ivona Miechová, IČO 71468510,
sídlem Betlémské nám. 251/2, 110 00 Praha 1, provozovna Guldenerova 547/4, 326
00 Plzeň.

III.

Na majetek dlužnice se prohlašuje konkurs.

IV.

Účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem
zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

V.

Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili ve lhůtě 2
měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Přihlášky se
podávají dvojmo, včetně příloh u Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň,
na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na www.justice.cz. Je-li přihláška
podávána v listinné podobě (poštou nebo na podatelně soudu), je třeba připojit
přílohy ve dvojím vyhotovení. K přihláškám, které budou podány později, insolvenční
soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.
Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky
vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí.
Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku.
K přihlášce pohledávky je třeba připojit listiny, kterých se přihláška dovolává.

VI.

Věřitelé se vyzývají, aby insolvenční správkyni neprodleně sdělili, jaká zajišťovací
práva uplatní na věcech, právech, pohledávkách, nebo jiných majetkových hodnotách
dlužnice, jinak mohou odpovídat za škodu nebo jinou újmu vzniklou tím, že do
majetkové podstaty nebude včas sepsán majetek dlužnice sloužící k zajištění, nebo
tím, že nebudou včas zjištěna zajišťovací práva; to neplatí, jsou-li tato zajišťovací
práva zřejmá z veřejného seznamu. Pokud tak neučiní, má se za to, že právo
na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno
nebylo.

VII.

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den
25. 9. 2018 v 9.15 hod. do č. dv. 58/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni,
Veleslavínova 40, Plzeň.

VIII.

Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po přezkumném
jednání na stejném místě. Předmětem jednání schůze věřitelů bude:
a) zpráva insolvenční správkyně o její dosavadní činnosti,
b) rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka byla
na přezkumném jednání popřena, popř. pohledávka je vázána na podmínku
nebo nebyla zjištěna,
c) volba věřitelského orgánu,
d) rozhodnutí věřitelů o případném odvolání dosavadní insolvenční správkyně
z funkce a ustanovení nového insolvenčního správce,
e) projednání zprávy o hospodářské situaci dlužnice,
f) projednání návrhů insolvenční správkyně týkajících se majetkové podstaty
a výdajů spojených s její správou.
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Soud zároveň poučuje věřitele, že návrh, aby insolvenční soud rozhodl o hlasovacím
právu odlišně od seznamu přihlášených pohledávek, musí být doručen insolvenčnímu
soudu nejpozději 7 dní před schůzí věřitelů; tato lhůta však neskončí dříve než 5 dní po
zveřejnění seznamu přihlášených pohledávek v insolvenčním rejstříku. Skutečnosti
rozhodné pro hlasovací právo lze doplnit a důkazy k jejich osvědčení insolvenčnímu
soudu předložit nejpozději 2 pracovní dny před schůzí věřitelů.
Insolvenční správkyně se na své nebezpečí a na své náklady může dát zastoupit
při přezkumném jednání a na schůzi věřitelů jinou osobou (§ 410 odst. 1 a § 399 odst. 2
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „insolvenční zákon“)).
Dlužnice je povinna zúčastnit se schůze věřitelů osobně a zodpovědět dotazy přítomných
věřitelů (§ 399 odst. 2 insolvenčního zákona).
IX.

Soud ukládá dlužnici, aby:
a) bez zbytečného odkladu kontaktovala insolvenční správkyni a aby ve lhůtě 30
dnů ode dne doručení tohoto usnesení sestavila a odevzdala insolvenční
správkyni seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků
a věřitelů,
b) poskytla insolvenční správkyni při zjišťování majetkové podstaty všestrannou
součinnost, zejména aby dbala jejích pokynů (§ 210 odst. 1 insolvenčního
zákona),
c) zdržela se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může
náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení
tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení (§ 111 odst. 1
insolvenčního zákona).

X.

Soud ukládá insolvenční správkyni (§ 11 a 190 odst. 4 insolvenčního zákona), aby
seznam přihlášených pohledávek předložila soudu bez zbytečného odkladu tak, aby
mohl být insolvenčním soudem zveřejněn v insolvenčním rejstříku nejpozději 15 dnů
přede dnem, kdy se o nich má konat přezkumné jednání, a má-li se přezkumné
jednání konat do 30 po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, nejpozději 10 dnů
přede dnem, kdy se o nich má konat přezkumné jednání; současně nejpozději v tomto
oznámila insolvenčnímu soudu, kdy a kde mohou účastníci nahlížet do seznamu
přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven (§ 12 vyhlášky
č. 311/2007 Sb.). Soud dále insolvenční správkyni ukládá, aby nejpozději 10 dnů
přede dnem konání první schůze věřitelů předložila soudu zprávu o hospodářské
situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu.

XI.

Soud ukládá navrhovatelkám, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí
o poplatkové povinnosti zaplatily společně a nerozdílně kolkovými známkami nebo
příkazem k úhradě na účet soudu č. účtu 3703-4321311/0710, variabilní symbol
6549641418 soudní poplatek ve výši 2 000 Kč.

XII.

Rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku.
Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 18. 4. 2018 se věřitelky domáhaly zjištění úpadku dlužnice
s odůvodněním, že všechny navrhovatelky jsou fyzické osoby, které byly zaměstnány u dlužnice
v pracovním poměru. Navrhovatelky uvedly, že od dlužnice dostaly výpověď z pracovního
poměru ke dni 31. 12. 2017 a nedostaly vyplacenou mzdu za měsíce leden, únor a březen 2018 a
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odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku, přičemž mzda za měsíc leden 2018 byla
splatná ke dni 28. 2. 2018, mzda za měsíc únor byla splatná ke dni 31. 3. 2018 a mzda za měsíc
březen 2018 byla splatná ke dni 30. 4. 2018. Navrhovatelky dále uvedly, že dlužnice nebyla a není
schopná dostát svým závazkům, neboť se ocitla ve finančních potížích. Navrhovatelky mají
zároveň i povědomí o tom, že dlužnice nehradila nájem ve svých provozovnách a dluží i dalším
obchodním partnerům i peněžním ústavům. S ohledem na vše uvedené mají navrhovatelky za to,
že dlužnice je v úpadku, protože má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po
splatnosti a též zastavila platby podstatné části svých peněžitých závazků. Navrhují, aby soud
rozhodl tak, že se zjišťuje úpadek dlužnice a na její majetek se prohlašuje konkurs. Současně
s insolvenčním návrhem soudu doručily přihlášky svých pohledávek za dlužnicí.
Soud usnesením ze dne 30. 4. 2018 vyzval dlužnici, aby se vyjádřila k insolvenčnímu návrhu
věřitelek, aby současně předložila seznamy dle § 104 insolvenčního zákona, a aby sdělila soudu,
zda souhlasí s rozhodnutím o úpadku bez jednání s poučením, že pokud se ve lhůtě nevyjádří, má
se za to, že s rozhodnutím bez jednání souhlasí. Toto usnesení bylo dlužnici spolu s insolvenčním
návrhem věřitelek doručeno dne 3. 5. 2018.
Dlužnice se k insolvenčnímu návrhu věřitelek do dnešního dne nevyjádřila a požadované
seznamy nepředložila.
Podle § 136 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li
osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.
Podle § 3 odst. 1 insolvenčního zákona je dlužník v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité
závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (dále jen
"platební neschopnost"). Podle § 3 odst. 2 insolvenčního zákona se má za to, že dlužník není
schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých
závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout
uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo
exekucí, nebo nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil
insolvenční soud.
Při posuzování insolvenčního návrhu dospěl soud k závěru, že tento je důvodný. K podaným
přihláškám každá z navrhovatelek doložila pracovní smlouvu uzavřenou s dlužnicí, platový
výměr, výpověď danou dlužnicí a výplatní lístky za období leden až březen 2018. Z
takto předložených listin vzal soud za prokázané tvrzené skutečnosti. Mnohost věřitelů je
doložena samotným podaným insolvenčním návrhem, neboť tento podalo 14 věřitelek –
zaměstnankyň dlužnice, jejichž pohledávky za dlužnicí vyplývají z pracovněprávního vztahu a
představují dlužné mzdy. Splatnost první nevyplacené mzdy nastala již dne 28. 2. 2018.
Na základě shora uvedeného dospěl soud tedy k závěru, že se dlužnice nepochybně nachází
v úpadku, neboť má více věřitelů, jejichž pohledávky není schopna po dobu delší tří měsíců
uspokojit. Osvědčeny byly pohledávky navrhujících věřitelek, které podaly též přihlášky svých
pohledávek, čímž byla doložena jejich aktivní legitimace ve smyslu § 105 insolvenčního zákona.
Při posuzování způsobu řešení úpadku dlužnice dospěl soud k závěru, že jediným možným
řešením je konkurs.
Insolvenční správkyně byla ustanovena na základě opatření dle § 25 odst. 1 insolvenčního
zákona. Další výroky související s rozhodnutím o úpadku vycházejí z § 136 insolvenčního zákona.
Výrok o povinnosti zaplatit soudní poplatek je odůvodněn § 4 odst. 1 písm. e) zákona č.
549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění. Výši soudního poplatku stanovuje
položka 4 bod 1 písm. c) Sazebníku soudních poplatků.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jolana Vlasáková.

5

KSPL 65 INS 6414/2018

Poučení:
Proti výrokům I. a III. tohoto usnesení může dlužnice do 15 dnů ode dne doručení usnesení
podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Odvoláním však
lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že úpadek není
osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v insolvenčním zákonu. Ke
skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně,
se v odvolacím řízení nepřihlíží (§ 141 odst. 1 insolvenčního zákona).
Proti výroku II. tohoto usnesení lze do 15 dnů ode dne doručení usnesení podat odvolání
k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. V odvolání lze však namítat
pouze to, že ustanovená insolvenční správkyně nesplňuje podmínky pro ustanovení, nebo že není
nepodjatá. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního
stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží (§ 26 insolvenčního zákona).
Proti ostatním výrokům tohoto usnesení není odvolání přípustné.
Mají-li navrhovatelky za to, že jsou u nich splněny podmínky pro osvobození od soudních
poplatků, můžou navrhnout, aby jim bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků. Jestliže
jim soud přizná osvobození od soudních poplatků, jsou zproštěny povinnosti platit soudní
poplatky; poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se
však nevracejí.
Účast insolvenční správkyně a dlužnice při přezkumném jednání a na schůzi věřitelů je nezbytná.
S tímto rozhodnutím jsou spojeny účinky upravené v ustanoveních § 140 až 141a insolvenčního
zákona.
Plzeň 22. června 2018

Mgr. Ivana Žánová v. r.
samosoudkyně
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