
 

 

č.d.:  MSPH 98 INS 36628/2013-A-11 
 
 
  
 

U s n e s e n í  
 
 

      Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Alešem Bartošem jako 

samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se 

sídlem Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8, IČ: 25571150 o insolvenčním návrhu dlužníka a 

věřitele: Na Včelníku spol.s r.o., se sídlem Terronská 958/61, 160 00 Praha 6, IČ: 28468546   

 

t a k t o: 
 

 
I. Zjišťuje se úpadek dlužníka: Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se 

sídlem Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8, IČ: 25571150.  
 
II. Na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs. 

 
III. Insolvenčním správcem se ustanovuje Ing. Mgr. Ivo Hala, se sídlem Italská 

1583/24, 120 00 Praha 2. 
 

IV. Návrh na ustanovení předběžného správce  s e  z a m í t á. 
 

V. Účinky rozhodnutí o úpadku  a  účinky prohlášení konkursu nastávají 
okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. 

 
VI. Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili 

ve lhůtě 45 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku; přihlášky a jejich přílohy 
se podávají u Městského soudu v Praze pouze na předepsaném formuláři, 
který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti 
www.justice.cz nebo na stránkách Insolvenčního rejstříku 
http://isir.justice.cz. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční 
soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení 
neuspokojují. 

 
VII. Osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, se vyzývají, aby napříště plnění 

neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci. 
 
VIII. Věřitelé se vyzývají, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká 

zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách 
nebo jiných majetkových hodnotách. Zpeněžením věci, práva, pohledávky 
nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky 
zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. 
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IX. Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek 
na den  27. března 2014 ve 10:00 hodin do jednací síně číslo dveří 152, I. patro 
v budově Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9. 
Prezence věřitelů začne 60 minut a skončí 5 minut před zahájením 
přezkumného jednání. Zástupci věřitelů předloží při prezenci řádné plné 
moci event. pověření k jednání jménem věřitele a doklad totožnosti. 

 
X. Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení 

přezkumného jednání v téže jednací síni. Předmětem jednání schůze věřitelů 
bude :   
a) zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti a hospodářské situaci    
    dlužníka( § 48 odst. 2 IZ a § 149 odst. 3 IZ) 
b) rozhodnutí soudu o hlasovacím právu věřitelů ( § 52 odst. 1 IZ) 
c) volba věřitelského výboru ( § 48 odst. 2 IZ) 
d) rozhodnutí věřitelů o event. odvolání dosavadního insolvenčního správce    
    z funkce a  ustanovení nového insolvenčního správce ( § 29 odst. 1 IZ)  

 
XI. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby  nejméně 15 dnů před přezkumným 
jednáním předložil insolvenčnímu soudu seznam přihlášených pohledávek a nejméně 
7 dní před konáním schůze věřitelů  dílčí zprávu o činnosti a o hospodářské situaci 
dlužníka. 

 
XII. Rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v Insolvenčním rejstříku 
http://isir.justice.cz. 
 
 

O d ů v o d n ě n í  
 

Výrok pod bodem I. se neodůvodňuje, neboť jím bylo ve smyslu ust. § 169 odst. 2 zákona 
č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhověno 
insolvenčnímu návrhu dlužníka.  

 
O insolvenčním návrhu dlužníka rozhodl soud ve smyslu ust. §368 odst.1/ a §97 odst.3/ 

Insolvenčního zákona, o úpadku pak ve smyslu ust. §132 odst.1/ a 136 odst.1/ Insolvenčního 
zákona neboť rozhodné skutečnosti byly údaji insolvenčního návrhu a jeho přílohami 
osvědčeny.  
 

Osoba insolvenčního správce byla určena opatřením předsedy soudu č.d. MSPH 98 INS 
36628/2013-A-10 ze dne 19.12.2013. 

 
Dlužník i věřitel jako navrhovatelé shodně navrhovali ustanovení předběžného správce. 

Soud ze své činnosti zjistil, že k návrhu České národní banky ze dne 18.12.2013 na jmenování 
likvidátora dlužníka, rozhodl zdejší soud usnesením č.j. 81Cm 315/2013-10 ze dne 
18.12.2013, které bylo vyvěšeno na úřední desce soudu (a nabylo tím účinnosti) dne 
19.12.2013 v 11:28 hod. Tímto rozhodnutím soud jmenoval likvidátorem dlužníka JUDr. 
Davida Termera, nar. 12.02.1968 se sídlem Opatovická 10/165, 110 00 Praha 1. Jak soud 
zjistil, JUDr. Termer je zároveň insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Vzhledem 
k tomu, že soud rozhodl o insolvenčním návrhu a ustanovil insolvenčního správce, navíc již 
byl jmenován likvidátor dlužníka, má soud za to, že využití institutu předběžného správce je 
nadbytečné a nesplnilo by svůj účel.  
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Ostatní výroky vyplývají z ust. § 136 odst. 2/ insolvenčního zákona. 
 
 

P o u č e n í :  Toto    usnesení    se     považuje     za     doručené    okamžikem    zveřejnění 
v insolvenčním rejstříku,  dlužníku  a  insolvenčnímu  správci se však doručuje 
i zvláštním způsobem. 

 
Proti výroku III.  l z e  podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. 
Dlužníku a insolvenčnímu správci začíná běžet lhůta k podání odvolání 
ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem. V odvolání lze však  namítat  
pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro 
ustanovení nebo že  není  nepodjatý.  Ke  skutečnostem,  které  nastaly  nebo 
vznikly po vydání tohoto rozhodnutí, se v odvolacím řízení nepřihlíží. 

                        
Proti ostatním výrokům  n e n í  odvolání přípustné.                       

                      
                        Účast dlužníka a  insolvenčního správce na přezkumném jednání je nezbytná  
                        (§ 190 odst.2 IZ). 
 
                        Účinky  rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním   
                        rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ). 
 
                        Dlužník  je i nadále  povinen  zdržet  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 IZ) 
 
                        Dlužník  má  povinnost   poskytnout   insolvenčnímu   správci   při   zjišťování  
                        majetkové  podstaty všestrannou součinnost a dbát jeho pokynů. (§ 210 odst.  
                        1 IZ). 
 
 Soud dle ust. § 370 odst.1/ Insolvenčního zákona prostřednictvím České 

národní banky (doručení rozhodnutí o úpadku) informuje orgány dozoru 
nebo dohledu ve státech, ve kterých tento dlužník vykonává svou činnost 
na základě jednotné licence podle zvl.právního předpisu. 

 
 
V Praze dne 23. prosince 2013  
                                                                                                             JUDr. Aleš Bartoš, v.r.                                                                                                                                                        
                                                                                                                      samosoudce 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Krčková 
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