
 

 

Číslo jednací: KSOS 25 INS 10525/2016 – A19 
 
 
 
 
 
 
 
 

U s n e s e n í 
 

 
 

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci 

dlužníka : OKD, a. s., IČO 26863154, Stonavská 2179, 735 06 Karviná - Doly, zast.:               

Petr Kuhn, advokát, se sídlem BADOKH  - Kuhn Dostál  advokátní kancelář s. r. o., 28. října 

12, 110 00 Praha 1,  

 
 
 

t a k t o : 
 
 
 

I. Zjišťuje se úpadek dlužníka: OKD, a. s., IČO 26863154, Stonavská 2179,                        
735 06 Karviná - Doly. 

 
 

II. Insolvenčním správcem se ustanovuje: Ing. Lee Louda, IČO 69326681, se sídlem 
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. 
 

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

ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. 
Přihláška včetně příloh se podává u soudu 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 rovněž uvedeny pokyny k jejímu vyplnění. K přihláškám, které budou 
podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou 
v insolvenčním řízení uspokojeny. 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.  

 

http://www.justice.cz/�


  KSOS 25 INS 10525/2016 

 

2 

IV. Věřitelé se dále vyzývají, aby neprodleně sdělili insolvenčnímu správci jaká 
zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných 
majetkových hodnotách. Pokud tak neučiní, má se za to, že právo na uspokojení 
přihlašované pohledávky ze zajištění uplatněno není. 

 
V. Soud nařizuje přezkumné jednání na den 9.8.2016 v 9:00 hod. do sídla Krajského 

soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava, jednací síň č. A7,  
přízemí. 

 
 

VI. Soud svolává schůzi věřitelů na den 10.8.2016 v 9:00 hod., do sídla Krajského soudu 
v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava, jednací síň č. A7,  
přízemí, s předmětem jednání:  

 
- zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti, 

- rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka, v případě usnesení schůze 

věřitelů o přijetí způsobu řešení úpadku reorganizací může být přijato usnesení, 

kterým se určí osoba znalce, 

- rozhodnutí o insolvenčním správci dle § 29 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „IZ“) 

- volba věřitelského orgánu. 

 
VII. Soud předvolává dlužníka i insolvenčního správce k účasti na přezkumném jednání i 

schůzi věřitelů. Jejich účast je nezbytná. 
 
 

VIII. Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení 
v insolvenčním rejstříku. 

 
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
 

Insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 3.5.2016 bylo zahájeno insolvenční 
řízení. 
 

Vzhledem k tomu, že soud má dle ust. § 132 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), z dokladů předložených dlužníkem osvědčen 
úpadek, rozhodl dle ust. § 136 IZ o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka.  
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S rozhodnutím o úpadku soud nespojil rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova 
úpadku, neboť společně s návrhem dlužník nepředložil soudu reorganizační plán 
s náležitostmi dle ust. § 148 odst. 2 insolvenčního zákona.  
 
 
 
P o u č e n í:  Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním 

rejstříku. 
 

Proti výrokům I., III.  až VIII. není  odvolání  přípustné (§ 141 odst. 1 IZ, § 397    
odst. 1 IZ). 

 
Proti výroku II. l z e  podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení 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 IZ). 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 rozhodnutí soudu prvého stupně, se v odvolacím řízení 
nepřihlíží (ust. § 26 IZ). 
 
O přijetí způsobu oddlužení mohou na schůzi věřitelů hlasovat nezajištění 
věřitelé, kteří včas přihlásí svoji pohledávku. Nezajištění věřitelé mohou 
o způsobu přijetí oddlužení hlasovat také mimo schůzi věřitelů za podmínek 
uvedených v § 401 IZ.  
 
Dlužník je 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 je povinen poskytnout insolvenčnímu správci při zjišťování majetkové 
podstaty všestrannou součinnost, zejména dbát jeho pokynů (§ 210 IZ). 

 
 

V Ostravě dne 9. května 2016 
 
 

Za správnost vyhotovení :           Mgr. Petr Kula v. r. 
Petra Šimkovičová            samosoudce 
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