
 

 

 
 

  
 

  
                                                                                           Číslo jednací: KSOS 39 INS 32594/2013-A11 
 

U s n e s e n í 
  
 
 

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou 
v insolvenční věci dlužníka:  MORAVAN - masná výroba s.r.o. "v likvidaci",                          
IČ 27120309, 742 60, Petřvald - Petřvald 1-Petřvald 20, o insolvenčním návrhu 
navrhovatelů:  a) Karel Kubala, nar. 30.06.1972, Lumírova 544/72, 700 30, Ostrava – Jih a b) 
Olga Hanulíková, nar. 24.05.1973, Karla Pokorného 1408/10, 708 00, Ostrava – Poruba 

 
t a k t o : 

  
 
I.               Zjišťuje  se   úpadek  dlužníka:  MORAVAN - masná výroba s.r.o. "v likvidaci", 

IČ 27120309, 742 60, Petřvald - Petřvald 1-Petřvald 20. 
 

  
II.                 Na majetek dlužníka MORAVAN - masná výroba s.r.o. "v likvidaci",                    

IČ: 27120309, 742 60, Petřvald - Petřvald 1-Petřvald 20, se prohlašuje konkurs.  
  

III.               Insolvenčním správcem se ustanovuje: Pavla BUXBAUMOVÁ, IČ: 72536772, 
se sídlem Masarykovo náměstí 37, 783 91 Uničov. 

  
IV        Účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastaly 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. 
Přihláška se podává u soudu dvojmo, včetně příloh a na formuláři, který je 
zveřejněn na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz 
v části Ministerstvo spravedlnosti, formuláře a tiskopisy, povinné formuláře pro 
insolvenční řízení, kde jsou obsaženy rovněž pokyny k jejímu vyplnění. 
K přihláškám, které budou podány později insolvenční soud nepřihlíží a takto 
přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Přihlašují se 
také pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky 
vykonatelné, včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. 
Přihlásit lze také pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. 
Přihlásit je třeba i pohledávku zajištěnou. K přihlášce pohledávky je třeba připojit 
listiny, kterých se přihláška dovolává. 
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VI.           Věřitelé  se dále vyzývají, aby neprodleně sdělili insolvenčnímu správci jaká 

zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo 
jiných majetkových právech. Pokud tak neučiní, věřitelé mohou odpovídat za 
škodu nebo jinou újmu vzniklou tím, že do majetkové podstaty nebude včas 
sepsán majetek dlužníka sloužící k zajištění, nebo tím, že nebudou včas zjištěna 
zajišťovací práva; to neplatí, jsou-li tato zajišťovací práva zřejmá z veřejného 
seznamu. 

VII. Soud ukládá dlužníkovi, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení sestavil 
a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením 
svých dlužníků a věřitelů. 

 
  
 

VIII.         Soud nařizuje přezkumné jednání a svolává 1. schůzi věřitelů na den 04.06.2014  
v 10:00 hod. do jednací síně č. B42/přízemí budovy Krajského soudu v Ostravě, 
Havlíčkovo nábř. 34 (vchod ze Sokolské třídy). 

  
Předmětem jednání schůze věřitelů, bude:  
- zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti ,  

                  - volba věřitelského orgánu 
                  - rozhodnutí o insolvenčním správci dle ust. § 29 zákona č. 182/2006 Sb., o 
             úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) 
  

 
IX.  Soud ukládá insolvenčním navrhovatelům a) a b), aby do 3 dnů od doručení tohoto 

usnesení  zaplatili  soudní poplatek za insolvenční návrh ve výši  2.000,- Kč, a to na 
účet Krajského soudu v Ostravě č. 3703-4123761/0710, KS 1148, VS 4803259413. 
 

 
 
 
 

 O d ů v o d n ě n í : 
 
  
Insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 18.11.2013 se insolvenční 

navrhovatelé domáhali zahájení insolvenčního řízení dlužníka a vydání rozhodnutí o úpadku 
dlužníka s odůvodněním, že evidují za dlužníkem splatné mzdové pohledávky v základní výši 
43.432,-Kč u navrhovatele a) a 51.442,- Kč u navrhovatele b) a to déle než 30 dnů po 
splatnosti, které dlužník není schopen plnit. Zároveň označil další  věřitele dlužníka 
s peněžitými pohledávkami po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.  

  
                                                                                                                    
 Podáním doručeným soudu dne 24.12.2013 se likvidátor dlužníka připojil k již 

podanému insolvenčnímu návrhu s odůvodněním, že dlužník  je hluboce předlužená a není 
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nadále schopna plnit své závazky vůči svým věřitelům, což doložil účetní rozvahou ke dni 
3.11.2013 a  seznamem závazků.  

 
  
Dle ustanovení § 3 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžité 

závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti  a tyto závazky není schopen plnit. Podle 
odst. 2 písm. d) téhož ustanovení se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité 
závazky, jestliže nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. l, kterou mu 
uložit insolvenční soud. 

  
  
 Soud rozhodl  k insolvenčnímu návrhu věřitele ke kterému přistoupil dlužník,  o 

úpadku dlužníka, neboť má osvědčeno, že dlužník je v úpadku (§ 136 odst.1 IZ) o 
insolvenčním návrhu dle ust.§ 133 odst.1 IZ, kterému nikdo neodporoval a vyslovil 
související výroky dle ust. § 136 odst.2 IZ. 
 

S rozhodnutím o úpadku soud v souladu s ust. § 148 odst.1 IZ spojil rozhodnutí o 
prohlášení konkursu, když způsob řešení úpadku oddlužením nebo reorganizací jsou u 
dlužníka vyloučeny. 

  
Dle položky 4 odst. 1 písm. c) Sazebníku soudních poplatků  jsou navrhovatelé 

povinni uhradit  soudní poplatek za insolvenční návrh ve výši  2.000,- Kč ( výrok IX.). 
  

P o u č e n í :  Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním 
rejstříku. 

   
  
 

Proti výroku I. se  může odvolat pouze dlužník a to do 15 dnů ode dne,  kdy mu 
bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci 
prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. 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 tomto zákoně.    

  
 

Proti výroku II. a III. lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu 
v Ostravě. Insolvenčnímu správci a dlužníkovi běží odvolací lhůta ode dne, kdy 
jim bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst.2 a § 75 odst.1 IZ). 
V odvolání proti výroku  III. lze však namítnout pouze to, že ustanovený 
insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení, nebo že není 
nepodjatý (§ 26 IZ). 

  
                      Proti  výroku IX. může podat odvolání pouze navrhovatel  do 15-ti dnů  od  jeho   

doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v 
Ostravě. 



pokračování 4 sp.zn. KSOS 39 INS 32594/2013 

 

          Nebude-li soudní  poplatek ve stanovené  lhůtě zaplacen, bude vymáhán. 
 

Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození  
od soudních poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno 
osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. Jestliže soud jeho 
návrhu vyhoví, je zproštěn  povinnosti platit soudní poplatky; poplatky 
zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se 
však nevracejí. 
 
Proti ostatním výrokům není odvolání přípustné. 

  
Toto usnesení je zároveň předvoláním k přezkumnému jednání a schůzi 
věřitelů. Účast insolvenčního správce a dlužníka při přezkumném jednání a 
schůzi věřitelů je nezbytná (§ 190 odst. 2 IZ). 

  
Dlužník je povinen poskytnout insolvenčnímu správci při zjišťování majetkové 
podstaty všestrannou součinnost a dbát jeho pokynů (§ 210 odst.1 IZ). 
 
 

 
 

V Ostravě dne 17.2.2014 
 
Za správnost vyhotovení:                                          JUDr. Judita Tománková, v.r. 
Vanessa Plonková       samosoudkyně 
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