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DATOVOU SCHRÁNKOU

Krajskému soudu v Brně

Husova 15

601 95 Brno

V Praze dne 15. ledna 2016

Dlužník: MOTORPAL, a.s., IČO: 27622819, se sídlem na adrese Jihlava -

Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5156

Právně zastoupen: Mgr. Jiřím Tomolou,

se sídlem a adresou pro doručování: Dentons Europe CS LLP, 

Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1,

advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou 

advokátní komorou pod evidenčním číslem 11024

Věc: Insolvenční návrh spolu s přijatým reorganizačním plánem

Návrh na povolení reorganizace

Návrh na omezení dispozičních oprávnění

Návrh na ustanovení prozatímního věřitelského výboru

Návrh na ustanovení znalce 

Přílohy: dle seznamu příloh
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Seznam příloh

Výpis z obchodního rejstříku dlužníkaPříloha č. 1

Seznam zaměstnanců dlužníkaPříloha č. 2

Seznam majetku dlužníkaPříloha č. 3

Výkaz zisků a ztrát a finanční rozvaha dlužníka k 30.11.2015Příloha č. 4

Seznam závazků s uvedením věřitelů a údajích o splatnostiPříloha č. 5

Faktury s některými pohledávkami věřitelů za dlužníkem déle jak 3 měsíce po Příloha č. 6
splatnosti

Hlasovací lístek věřitele COMMERZBANK AktiengesellschaftPříloha č. 7

Hlasovací lístky nezajištěných věřitelůPříloha č. 8

Vzorová verze dopisu zaslaného věřitelůmPříloha č. 9

Zápis ze společného zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti MOTORPAL, Příloha č. 10
a.s., ze dne 13.1.2015

Rozhodnutí dozorčí rady ze dnů 22.12.2015, 30.12.2015 a 14.1.2016Příloha č. 11

Souhlas Dr. Ing. Radima Valase s podáním insolvenčního návrhuPříloha č. 12

Plná moc pro Mgr. Jiřího Tomolu

Zprávu o reorganizačním plánu ze dne 14.1.2016, včetně reorganizačního plánu dlužníka, který je 

k této zprávě přiložen, předkládáme z kapacitních důvodů datových schránek na podatelnu soudu.

Z téhož důvodu předkládáme na podatelnu soudu originály seznamů majetku, závazků a 

zaměstnanců dlužníka. Datová zpráva obsahující tento insolvenční návrh obsahuje kopie těchto 

seznamů.
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I.

Úvod 

1. Dlužník je právnickou osobou – obchodní společností zabývající se zejména výrobou 

vstřikovacích systémů pro dieselové motory a přesným strojírenstvím. Další podnikatelské činnosti 

vyplývají z výpisu z obchodního rejstříku, který je přiložen k tomuto návrhu.

Důkaz: 

Výpis z obchodního rejstříku dlužníkaPříloha č. 1 

2. Dlužník se nachází v úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 insolvenčního zákona, jak bude 

doloženo dále, a proto prostřednictvím právního zástupce podává insolvenční návrh, ve kterém 

navrhuje jako způsob řešení svého úpadku reorganizaci. 

3. Dlužník předkládá insolvenčnímu soudu současně s insolvenčním návrhem 

reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů a alespoň polovinou všech 

nezajištěných věřitelů, počítanými podle výše jejich pohledávek. 

4. V reorganizačním plánu je určena osoba insolvenčního správce, jímž je Ing. Lee 

Louda, insolvenční správce se zvláštním povolením.

5. Dlužník v návaznosti na dohodu s věřiteli navrhuje omezení svých dispozičních 

oprávnění. 

6. Dlužník navrhuje, zejména s ohledem na potřebu schválit vyjednané úvěrové 

financování zajišťující pokračování provozu podniku, aby insolvenční soud v co nejkratším čase 

jmenoval čtyřčlenný prozatímní věřitelský výbor ve složení: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, 

Česká spořitelna, a.s., AKNEL Group a.s. a MikroChem LKT spol. s r.o.

II.

Charakteristika situace dlužníka

7. Předmětem podnikání dlužníka je zejména výroba vstřikovacích systémů pro 

dieselové motory a přesné strojírenství. Dlužník je ryze českou společností, která má tradici již od 

roku 1946, kdy vznikl jako pobočka národního podniku PAL, která se v roce 1949 osamostatnila 

a v roce 1950 změnil název na MOTORPAL JIHLAVA, národní podnik, Jihlava, s pevným výrobním 

programem: "Výroba vstřikovacího zařízení pro vznětové motory". Klíčovými produkty dlužníka jsou 

vstřikovací čerpadla, vstřikovače, vstřikovací trysky pro vznětové motory a dále přesně obráběné 

dílce pro automobilový průmysl.

8. Dlužníkův podnik je v současné době rozdělen na pět organizačních složek (částí 

závodu). Dva závody se nacházejí v Jihlavě, další v Jemnici, v Batelově a ve Velkém Meziříčí. 

Dlužník má celkem 1327 zaměstnanců v pracovním poměru.

Důkaz: 

Seznam zaměstnanců dlužníkaPříloha č. 2 

9. Aktiva dlužníka tvoří nemovitý majetek (pozemky, budovy a stavby, v nichž se 

nachází dílčí výrobní závody), movité věci (nástroje, výrobní zařízení a technologie), drobné movité 

věci (nábytek, výpočetní technika), zásoby (hutní materiál, oleje, obaly, dílce pro montáže čerpadel 

a vstřikovačů, čerpadla, trysky aj.) a pohledávky za odběrateli.
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Důkaz: 

Seznam majetku dlužníkaPříloha č. 3 

10. Dlužník čelil v roce 2015 výraznému propadu tržeb. Tento nastal zejména 

z následujících důvodů: (i) oddalování projektů v Číně (zpoždění náběhu nových emisních limitů); 

(ii) poklesu objednávek od ruských zákazníků v souvislosti se sankcemi EU, vývojem na trhu ropy 

a propadem rublu; (iii) propadu tržeb u jednoho z významných zákazníků, který tvořil historicky 25-

30 % tržeb, a to zejména z důvodů zpomalení ruského trhu, na který dodává podstatnou část své 

finální produkce a nižší likvidity, která vedla k dočasnému pozastavení forfaitingového financování, 

což na straně dlužníka způsobilo negativní dopad na cash-flow a nižší objem objednávek.

11. Zejména kvůli propadu tržeb v roce 2015 došlo k výraznému zhoršení likvidity 

dlužníka, a to i přesto, že bankovní syndikát (COMMERZBANK Aktiengesellschaft a Česká spořitelna, 

a.s.), který financuje podnikání dlužníka, souhlasil s pozastavením splátek úroků ze syndikovaného 

úvěru (standstill) a jeden ze současných akcionářů poskytl dlužníku půjčku ve výši 70.000.000 Kč. 

12. Za listopad 2015 vykázal Dlužník tržby za prodej zboží ve výši přibližně 94.000.000 

Kč  (k 30.11.2015) při záporném provozním výsledku hospodaření ve výši mínus (-) 83.000.000 Kč 

a výsledku hospodaření ve výši mínus (-) 100.000.000 Kč. V roce 2015 Dlužník očekává celkové 

výnosy z prodeje vlastních výrobků ve výši přibližně 920.000.000 Kč. Za rok 2015 je očekáván 

provozní výsledek hospodaření na úrovni mínus (-) 90.000.000 Kč a hospodářský výsledek na úrovni 

mínus (-) 120.000.000 Kč. 

Důkaz: 

Výkaz zisků a ztrát a finanční rozvaha dlužníka k 30.11.2015Příloha č. 4 

13. Narůstající objem obchodních závazků po splatnosti, trvající zadlužení vůči 

bankovním věřitelům a dalším financujícím stranám, včetně současných akcionářů, vedly dlužníka 

k zahájení jednání o podpoře případné reorganizace s bankovními věřiteli COMMERZBANK

Aktiengesellschaft a Českou spořitelnou, a.s. Pouze za předpokladu podpory těchto věřitelů (kdy 

COMMERZBANK Aktiengesellschaft jako tzv. agent pro zajištění má vůči dlužníku pohledávku

zajištěnou prakticky veškerým majetkem Dlužníka) může dlužník reálně uvažovat o zachování 

provozu podniku a sanačním řešení svého úpadku. Výsledkem jednání s věřiteli je předložený 

reorganizační plán.

III.

Úpadek dlužníka

14. Dlužník se ke dni podání tohoto návrhu nachází v úpadku ve formě platební 

neschopnosti (§ 3 odst. 1 insolvenčního zákona), neboť (i) má více věřitelů, (ii) peněžité závazky po 

dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a (iii) tyto není schopen plnit. Krom toho, že Dlužník 

neschopnost plnit své peněžité závazky potvrzuje, dlužník naplňuje rovněž minimálně domněnku 

platební neschopnosti podle § 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, neboť některé své peněžité 

závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

15. Dlužník eviduje celkem 863.867.490,81 Kč pohledávek věřitelů, z nichž je po 

splatnosti více jak 30 dnů celkem 78.622.844,48 Kč. Jak vyplývá z předloženého seznamu závazků, 

dlužník má v současnosti více jak 370 věřitelů z obchodního styku s pohledávkami v celkové výši 
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151.819.241,46 Kč, z nichž pohledávky v celkové výši 22.461.959,25 Kč jsou po splatnosti déle jak 

3 měsíce. Dlužník příkladmo uvádí některé ze svých peněžitých závazků po splatnosti:

(i) ENDIS a.s., IČO: 25458248, se sídlem Příkopy 39, 594 27 Velké Meziříčí, z titulu 

neuhrazených dodávek energií vyúčtovaných fakturou č. 11500646 ze dne 

31.8.2015; dluh ve výši 242.496 Kč byl splatný dne 21.9.2015;

(ii) WINTER servis s.r.o., IČO: 27966852, se sídlem Suvorovova 29, 326 00 Plzeň 2-

Slovany, z titulu neuhrazené objednávky vyúčtované fakturou č. 15365 ze dne 

15.7.2015; dluh ve výši 72.362,84 Kč byl splatný dne 13.10.2015;

(iii) HOFMEISTER s.r.o., IČO: 26319101, se sídlem Mezi Ploty 12, 326 00 Plzeň, z 

titulu neuhrazené objednávky vyúčtované fakturou č. 3115003486 ze dne 

23.6.2015; dluh ve výši 42.985 Kč byl splatný dne 21.9.2015.

Důkaz: 

Seznam závazků s uvedením věřitelů a údajích o splatnostiPříloha č. 5 

Faktury s některými pohledávkami věřitelů za dlužníkem déle jak Příloha č. 6 

3 měsíce po splatnosti

16. Na základě smlouvy o úvěru ze dne 16.10.2007 do výše 550.000.000 Kč, ve znění 

pozdějších dodatků, uzavřené mezi COMMERZBANK Aktiengesellschaft a Českou spořitelnou, a.s., 

jako věřiteli a dlužníkem měl věřitel COMMERZBANK Aktiengesellschaft ke dni 31.12.2015 za 

dlužníkem pohledávku v celkové výši 481.335.905,02 Kč, která se téhož dne stala splatnou. Dlužník 

není schopen tuto pohledávku uhradit.

IV.

Přípustnost reorganizace a návrh na povolení reorganizace

17. Reorganizace je v případě dlužníka přípustná, neboť:

(i) dlužník je jako osoba zapsaná v obchodním rejstříku podnikatelem ve smyslu 

§ 421 občanského zákoníku;

(ii) dlužník není v likvidaci, není obchodníkem s cennými papíry ani osobou 

oprávněnou k obchodování na komoditní burze podle zvláštního právního 

předpisu;

(iii) celkový roční úhrn čistého obratu za poslední účetní období předcházející 

insolvenčnímu návrhu, k němuž existuje auditovaná účetní závěrka (jímž je 

rok 2014) dosáhl 1.459.809.000 Kč. Za rok 2015 prozatím dlužník nemá 

zpracovanou výroční zprávu, nicméně celkový úhrn čistého obratu činí 

1.019.524.000 Kč. 

(iv) Současně dlužník zaměstnává v pracovním poměru 1327 zaměstnanců.

18. Podle údajů zapsaných v obchodním rejstříku za dlužníka jednají navenek vždy dva 

členové představenstva dlužníka, jimiž jsou: předseda představenstva RNDr. Milan Medonos a člen 

představenstva Ing. Michal Medonos. Místopředseda představenstva Ing. Karel Jiravský byl odvolán 

z funkce dne 22.12.2015. Dr. Ing. Radim Valas byl jmenován do funkce člena představenstva jako 

krizový manažer s účinností ke dni 14.1.2016, jeho jmenování zatím nebylo zapsáno do obchodního 
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rejstříku. Dr. Ing. Radim Valas má rozsáhlé zkušenostmi v oblasti restrukturalizace velkých 

průmyslových podniků (Kordárna, a.s., MSV Metal Studénka a.s., TATRA, a.s.).

19. Dlužník je akciovou společností s kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě, 

přičemž jeho akcionáři ke dni podání tohoto návrhu jsou:

Počet Současných akcií a jmenovitá 
hodnota (všechny akcie jsou kmenové 
akcie na jméno v listinné podobě) 

Podíl

Evanston a.s. 5 ks po 20.000 Kč
5 ks po 300.000 Kč

5%

Milan Medonos 41 ks po 20.000 Kč
41 ks po 300.000 Kč

41%

Grzegorz Hóta 27 ks po 20.000 Kč
27 ks po 300.000 Kč

27%

Martin Burda 27 ks po 20.000 Kč
27 ks po 300.000 Kč

27%

20. Ovládající osobou dlužníka ve smyslu § 75 odst. 2 zákona o obchodních korporacích 

je tedy RNDr. Milan Medonos, byť s ohledem na nízký počet akcionářů je jeho schopnost prosadit 

svou vůli omezena. RNDr. Milan Medonos je společníkem ve společnosti ROCCAFORTE s.r.o. a 

L M I spol. s r.o. Ohledně těchto osob neprobíhá insolvenční řízení.

21. Dlužník prohlašuje, že netvoří s žádnou osobou koncern ve smyslu § 79 zákona 

o obchodních korporacích.  

22. Dlužník své finanční potíže, které koncem letošního roku kulminují, očekával a snažil 

se nalézt řešení nepříznivé hospodářské situace. Toto řešení nalezl díky ochotě jednoho z akcionářů, 

pana Grzegorze Hóty, poskytnout společnosti Dlužníka prostřednictvím společnosti MOTO CAPITAL 

a.s. podporu při nevyhnutelné razantní restrukturalizaci. Reorganizace je proto založena především 

na zajištění financování a následném kapitálovém vstupu investora do společnosti dlužníka. Dlužník 

jako způsob provedení reorganizace navrhuje kombinaci následujících opatření: (i) restrukturalizace 

pohledávek věřitelů ze syndikovaného úvěru a jejich uspokojení z vypořádacího úvěru poskytnutého 

investorem ke dni účinnosti reorganizačního plánu a z provozu podniku dlužníka; (ii) restrukturalizace 

pohledávek nezajištěných věřitelů a jejich částečné uspokojení z prostředků čerpaných dlužníkem 

z dalšího vypořádacího úvěru poskytnutého investorem; (iii) zrušení existujících akcií a vydání nových 

akcií, které budou upsány investorem, a s tím související změna stanov dlužníka; a (iv) zajištění 

financování provozu dlužníkova podniku prostřednictvím provozního úvěru poskytnutého investorem. 

23. Dlužník zároveň, počínaje podáním insolvenčního návrhu, zahájí důraznou provozní 

restrukturalizaci podniku pod vedením zkušeného krizového manažera, Dr. Ing. Radima Valase. Tato 

bude zahrnovat řadu opatření v provozní rovině, která jsou blíže popsána v části 6.2.1 

reorganizačního plánu, nicméně jejich konkrétní podoba bude výsledkem činnosti krizového

manažera, insolvenčního správce a prozatímního věřitelského výboru.

24. Po zahájení insolvenčního řízení a po schválení věřitelským orgánem bude dlužník 

čerpat provozní úvěr až do výše 60.000.000 Kč od investora MOTO CAPITAL a.s., který by měl 

zajistit dostatečnou likviditu dlužníka k úhradě pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň 

postavených během reorganizace. Podnik dlužníka bude v reorganizaci nadále provozován. Dlužník 

nepředpokládá hromadné propouštění.
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25. Očekávané uspokojení nezajištěných věřitelů v reorganizaci činí přibližně 15 % jejich 

pohledávek, jež budou hrazeny v krátké lhůtě po dni účinnosti reorganizačního plánu (dlužník se bude 

snažit dosáhnout účinnosti reorganizačního plánu k 1.8.2016) z úvěru poskytnutého investorem. Ten 

bude částečně složen na vázaný účet do 10 dní od povolení reorganizace a dispozice s prostředky 

takto složenými bude po účinnosti reorganizačního plánu činit výlučně insolvenční správce. 

Pohledávky bankovních věřitelů budou komplexně restrukturalizovány. 

26. Návrhem na povolení reorganizace dlužník sleduje udržení stávajících zákazníků, 

získání provozního financování, zachování výroby, schopnosti plnit odběratelům a zachování 

zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že dlužník podniká v odvětví automobilové výroby, čelí vysokým 

požadavkům odběratelů, kteří jsou pouze ve velice omezené míře ochotni pokračovat v obchodních 

vztazích se společností, která se nachází v insolvenčním řízení. Z toho důvodu dlužník připravil svou 

reorganizaci tak, aby proběhla pokud možno co nejrychleji. Zároveň tato potřeba vysoké rychlosti 

vyplývá ze současné finanční situace dlužníka, kdy tento potřebuje urychleně načerpat zmiňované 

úvěrové financování, aby mohl zachovat výrobu ve svém závodu.

V.

Předložení přijatého reorganizačního plánu

27. Dlužník předkládá reorganizační plán ze dne 14.1.2016 podle § 148 odst. 2 

insolvenčního zákona, tj. reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů a 

alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů, počítanými podle výše jejich pohledávek.

28. Jediným zajištěným věřitelem dlužníka je společnost COMMERZBANK 

Aktiengesellschaft, která reorganizační plán přijala. Reorganizační plán tak přijalo 100 % zajištěných 

věřitelů podle výše jejich pohledávek.

Důkaz:

Hlasovací lístek věřitele COMMERZBANK AktiengesellschaftPříloha č. 7 

29. Podle předložených seznamů závazků dlužník eviduje pohledávky nezajištěných 

věřitelů v celkové výši 382.531.585,38 Kč.

30. Reorganizační plán přijali následující nezajištění věřitelé:

Věřitel Výše pohledávky

Evanston a.s. 50.680.947 Kč

Milan Medonos 5.733.438 Kč

Martin Burda 33.091.812 Kč

FOSSTON, a.s. 108.091.215 Kč

Palace Capital, a.s. 27.415.546 Kč

AKNEL Group a.s. 11.629.249 Kč

MikroChem LKT spol.s r.o.      4.114.771 Kč

Celkem 240.756.977 Kč
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31. Reorganizační plán tak přijalo celkem 62,94 % nezajištěných věřitelů podle výše jejich 

pohledávek (240.756.977 hlasů z 382.531.585 hlasů).

Důkaz: 

Hlasovací lístky nezajištěných věřitelůPříloha č. 8 

32. Dlužník předložil reorganizační plán po jeho sestavení v souladu s § 346 odst. 2 

insolvenčního zákona všem známým věřitelům a stanovil jim lhůtu pro hlasování o reorganizačním 

plánu v délce 20 dnů od rozeslání dopisu, tedy do 3.2.2016. Vzhledem k vypjaté finanční situaci 

nicméně dlužník nemůže vyčkat s podáním insolvenčního návrhu do konce této lhůty a tento podává 

ihned poté, co se mu podařilo zajistit pro reorganizační plán dostatečnou podporu věřitelů.

Důkaz: 

Vzorová verze dopisu zaslaného věřitelůmPříloha č. 9 

33. V zájmu urychlení procesu reorganizace s ohledem na ekonomickou situaci závodu 

dlužníka přitom připravil dlužník reorganizační plán tak, aby pokud možno nemusel být aktualizován 

po povolení reorganizace v návaznosti na výsledky přezkumného jednání či v souvislosti s jiným 

vývojem insolvenčního řízení. Dlužník si proto dovoluje požádat soud, aby reorganizační plán 

předložený s insolvenčním návrhem, nebude-li tomu bránit jiná skutečnost vyvolávající nutnost změny 

reorganizačního plánu, bez zbytečného odkladu po přezkumném jednání, první schůzi věřitelů a 

schválení znaleckého posudku další schůzí věřitelů schválil, a to postupem dle § 344 odst. 3 

insolvenčního zákona. 

VI.

Návrh na ustanovení insolvenčního správce

34. Dlužník v reorganizačním plánu určuje osobu insolvenčního správce a navrhuje, aby 

byl v souladu s § 25 odst. 1 věta druhá insolvenčního zákona do funkce insolvenčního správce 

jmenován Ing. Lee Louda, insolvenční správce se zvláštním povolením, se sídlem Praha 1, 

Vodičkova 41, 110 00. Ing. Lee Louda splňuje požadavky podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních 

správcích, a je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, u něhož je přípustná 

reorganizace.

VII.

Návrh na omezení dispozičních oprávnění dlužníka

35. Po povolení reorganizace je osobou s dispozičními oprávněními podle § 229 odst. 3 

písm. d) insolvenčního zákona dlužník.

36. Dlužník navrhuje, aby byla jeho dispoziční oprávnění v souladu s § 332 insolvenčního 

zákona již v rozhodnutí o povolení reorganizace omezena stejným způsobem, který vyplývá 

z předloženého reorganizačního plánu (jde o část 6.3 předloženého reorganizačního plánu). Dlužník 

těmito návrhy sleduje ihned po povolení reorganizace zajištění stejného režimu nakládání 

s majetkovou podstatou, který předpokládá reorganizační plán. Jedná se o výsledek jednání dlužníka 

s věřiteli. Zároveň je účelem takového návrhu zajištění vyšší důvěry věřitelů, zákazníků i dodavatelů 

v proces reorganizace a tím naplnění předpokladů pro dosažení účelu reorganizace. 

37. Navrhované omezení dispozičních oprávnění je následující:
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(a) Dlužník nemá být oprávněn bez předchozího písemného souhlasu insolvenčního 

správce nakládat s majetkovou podstatou ani s majetkem, který do ní může náležet, a 

to v každém jednotlivém případě, kdy hodnota nakládání s takovým majetkem 

přesáhne částku 1.000.000 Kč a v případě, že přesáhne částku 5.000.000 Kč, je 

povinen si navíc vyžádat předchozí písemný souhlas věřitelského výboru. 

(b) Zcizovat majetek náležející do majetkové podstaty a sloužící k zajištění pohledávek 

věřitele COMMERZBANK Aktiengesellschaft má být dlužník oprávněn pouze 

s předchozím písemným souhlasem tohoto věřitele, s výjimkou zcizování jednotlivých 

movitých věcí, které jsou součástí zastavených věcí hromadných v rámci běžného 

obchodního styku.

(c) Uzavírání jakýchkoliv smluv s ekonomickými a právními poradci Dlužníka, včetně 

změn již existujících smluv, zadávání prací dle takových smluv (včetně smluv 

v budoucnu uzavřených) anebo plnění těchto smluv Dlužníkem včetně jakýchkoli 

plateb má podléhat předchozímu písemnému souhlasu insolvenčního správce a 

schválení věřitelským výborem, resp. prozatímním věřitelským výborem. 

38. Dlužník zde uvádí, že v současnosti je jeho právním poradcem pro účely 

insolvenčního řízení a reorganizace advokátní kancelář Dentons Europe CS LLP jednající 

prostřednictvím své pražské pobočky a ekonomickým poradcem Ernst & Young, s.r.o., se sídlem Na 

Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26705338.

39. Dlužník tak má za to, že omezení dispozičních oprávnění je v zájmu věřitelů a soud o 

něm může v rámci rozhodnutí o povolení reorganizace rozhodnout.

VIII.

Návrh na ustanovení prozatímního věřitelského výboru

40. Zachování provozu podniku dlužníka není možné bez provozního financování. To je 

za současné situace dlužník schopen získat pouze ve formě úvěrového financování dle § 41 a násl. 

insolvenčního zákona. Vzhledem k tomu, že dlužník toto financování musí načerpat v co nejkratším 

čase po povolení reorganizace, navrhuje dlužník insolvenčnímu soudu ustanovení prozatímního 

věřitelského výboru, který by mohl ve smyslu § 58 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona k uzavření 

smlouvy o úvěrovém financování udělit dlužníku jako osobě s dispozičními oprávněními souhlas.

41. Tento postup je možný s ohledem na ustanovení § 61 odst. 1 insolvenčního zákona, 

neboť ustanovení prozatímního věřitelského výboru navrhuje dlužník. Alternativou k ustanovení 

prozatímního věřitelského výboru v tomto ohledu je pouze schválení poskytnutí úvěrového 

financování ze strany insolvenčního soudu.

42. Navrhovatel navrhuje, aby insolvenční soud jmenoval čtyřčlenný prozatímní věřitelský 

výbor ve složení:

(i) COMMERZBANK Aktiengesellschaft, společnost založená a existující dle práva 

Spolkové republiky Německo, se sídlem Kaiserstrasse 16, 603 11 Frankfurt nad 

Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

okresním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod č. HRB 32000, jednající 

prostřednictvím své pobočky COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, 

se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ 12021, IČ: 476 10 921, zapsané v 
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obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7341, za 

zajištěné věřitele;

(ii) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 

45244782, jakožto věřitel, který se v souladu s reorganizačním plánem stane 

zajištěným věřitelem a nahradí v této roli COMMERZBANK Aktiengesellschaft jako 

stávajícího zajištěného věřitele;

(iii) MikroChem LKT spol. s r.o., se sídlem Třeboň, Přeseka 52, okres Jindřichův Hradec, 

PSČ 37901, IČO: 49060007, za nezajištěné věřitele (věřitele z obchodního styku); a

(iv) AKNEL Group a.s., se sídlem Strkovská 1, Strkov, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČO: 

26093260, za nezajištěné věřitele.

43. Dlužník považuje takovéto složení prozatímního věřitelského výboru 

za reprezentativní, neboť jsou v něm zastoupení jak věřitelé zajištění, tak věřitelé nezajištění. 

Zajištěný věřitel COMMERZBANK Aktiengesellschaft je věřitelem ze syndikovaného úvěru a v jeho 

prospěch coby tzv. agenta pro zajištění je zřízeno zajištění na majetku dlužníka. Česká spořitelna, 

a.s. je z titulu smlouvy o syndikovaném úvěru spolu s COMMERZBANK Aktiengesellschaft společným 

a nerozdílným věřitelem dlužníka, a proto je rovněž prostřednictvím COMMERZBANK 

Aktiengesellschaft beneficientem zajištění zřízeného ve prospěch COMMERZBANK 

Aktiengesellschaft. Po účinnosti reorganizačního plánu se pak nejvýznamnějším a jediným zajištěným 

věřitelem dlužníka (a to zajištěným věřitelem prvního pořadí se zajištěním na veškerém majetku 

dlužníka) stane právě Česká spořitelna, a.s. Proto je její členství v prozatímním věřitelském výboru 

vhodné.

44. Nezajištěné věřitele by pak v prozatímním věřitelském výboru reprezentovali dva 

věřitelé z obchodního styku, kteří jsou dodavateli dlužníka s pokračujícím obchodním vztahem. 

45. Dlužník si zároveň dovoluje zdvořile požádat soud, aby o jmenování prozatímního 

věřitelského výboru rozhodl v co nejkratším možném termínu, a to i samostatně, pokud o povolení 

reorganizace nebude rozhodnuto do 7 dnů od podání tohoto návrhu.

IX.

Návrh na ustanovení znalce

46. Za účelem ocenění majetkové podstaty podle §§ 153, 155 insolvenčního zákona 

dlužník navrhuje, aby soud ustanovil společnost A-Consult plus, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, 

Palladium, Na Poříčí 3a, PSČ 11000, IČO: 41186907.

47. Dlužník si zároveň dovoluje navrhnout soudu, aby byl úkol znalci zadán pokud možno 

tak, aby mohlo hlasování věřitelů o znaleckém posudku proběhnout na první schůzi věřitelů anebo, 

nebude-li to možné, bez zbytečného odkladu po ní. Dlužník přitom vychází z toho, že pro účely 

reorganizace je dostatečné ocenění majetkové podstaty na likvidační bázi v souladu s § 155 

insolvenčního zákona.
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X.

Předložení zprávy o reorganizačním plánu

48. Dlužník předkládá insolvenčnímu soud zprávu o reorganizačním plánu ze dne 

14.1.2015 a ve smyslu § 343 odst. 3 insolvenčního zákona navrhuje její schválení a následné 

zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

XI.

Souhlas orgánů dlužníka s podáním insolvenčního návrhu

49. S podáním insolvenčního návrhu vyslovili souhlas dva ze tří členů představenstva 

společnosti dlužníka a také dozorčí rada společnosti dlužníka, jak vyplývá z přiloženého zápisu ze 

společného zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti MOTORPAL, a.s., ze dne 14.1.2016. 

50. Třetí člen představenstva společnosti dle zápisu v obchodním rejstříku, Ing. Karel 

Jiravský, se zasedání neúčastnil, neboť byl ke dni zasedání představenstva již odvolán z funkce. 

Třetím členem představenstva byl k 14.1.2016 zvolen Dr. Ing. Radim Valas. Pro vyloučení 

pochybností dlužník uvádí, že s podáním insolvenčního návrhu a s navrhovanou reorganizací vyslovil 

souhlas také tento člen představenstva dlužníka.

Důkaz: 

Zápis ze společného zasedání představenstva a dozorčí rady Příloha č. 10 

společnosti MOTORPAL, a.s., ze dne 13.1.2015

Rozhodnutí dozorčí rady ze dnů 22.12.2015, 30.12.2015 a Příloha č. 11 

14.1.2016

Souhlas Dr. Ing. Radima Valase s podáním insolvenčního návrhuPříloha č. 12 

XII.

Procesní návrh

51. Dlužník si s ohledem na závažnost své hospodářské situace dovoluje opakovaně 

zdvořile požádat soud o co nejrychlejší přistoupení k tomuto návrhu, a to, nebude-li ve lhůtě sedmi 

dnů od podání insolvenčního návrhu možné povolení reorganizace, alespoň jmenováním 

prozatímního věřitelského výboru za účelem umožnění načerpání úvěrového financování za účelem 

zachování provozu dlužníkova závodu.

52. Na základě shora uvedeného dlužník navrhuje, aby insolvenční soud vydal 

následující

u s n e s e n í:

I. Zjišťuje se úpadek dlužníka MOTORPAL, a.s., IČO: 27622819, se sídlem na adrese 
Jihlava - Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741.

II. Povoluje se reorganizace dlužníka MOTORPAL, a.s., IČO: 27622819, se sídlem na 
adrese Jihlava - Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741.

III. Schvaluje se zpráva o reorganizačním plánu ze dne 14.1.2016 a okamžikem zveřejnění 
tohoto usnesení se zpráva o reorganizačním plánu zveřejňuje v insolvenčním rejstříku.

IV. Insolvenčním správcem se ustanovuje Ing. Lee Louda, insolvenční správce se 
zvláštním oprávněním, se sídlem Praha 1, Vodičkova 41, 110 00.
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V. Dlužník není bez předchozího písemného souhlasu insolvenčního správce oprávněn 
nakládat s majetkovou podstatou ani s majetkem, který do ní může náležet, a to v 
každém jednotlivém případě, kdy hodnota nakládání s takovým majetkem přesáhne 
částku 1.000.000 Kč; v případě, že hodnota nakládání s takovým majetkem přesáhne 
částku 5.000.000 Kč, je insolvenční správce povinen před udělením souhlasu vyžádat 
rovněž předchozí písemný souhlas věřitelského výboru nebo prozatímního 
věřitelského výboru.

VI. Bez předchozího písemného souhlasu insolvenčního správce a bez předchozího 
písemného souhlasu zajištěného věřitele COMMERZBANK Aktiengesellschaft není 
dlužník oprávněn zcizovat majetek náležející do majetkové podstaty a sloužící 
k zajištění pohledávek věřitele COMMERZBANK Aktiengesellschaft, a to s výjimkou 
zcizování jednotlivých movitých věcí tvořících součást zastavených věcí hromadných 
v rámci běžného obchodního styku.

VII. Bez předchozího písemného souhlasu insolvenčního správce a věřitelského výboru 
nebo prozatímního věřitelského výboru není Dlužník oprávněn uzavírat smlouvy s 
ekonomickými a právními poradci, ani měnit již uzavřené smlouvy s takovými poradci, 
zadávat prací dle takových smluv (včetně smluv v budoucnu uzavřených) anebo plnit 
tyto smlouvy, včetně provádění jakýchkoliv plateb s tím, že insolvenční správce si 
vyžádá před udělením souhlasu předchozí písemný souhlas věřitelského výboru nebo 
prozatímního věřitelského výboru.

VIII. Ustanovuje se prozatímní věřitelský výbor dlužníka v počtu 4 členů ve složení (i) 
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, společnost založená a existující dle práva 
Spolkové republiky Německo, se sídlem Kaiserstrasse 16, 603 11 Frankfurt nad 
Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
okresním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod č. HRB 32000, jednající 
prostřednictvím své pobočky COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se 
sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ 12021, IČ: 476 10 921, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7341 za zajištěné 
věřitele; (ii) Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, PSČ 14000, za zajištěné věřitele; (iii) MikroChem LKT spol. s r.o., se sídlem 
Třeboň, Přeseka 52, okres Jindřichův Hradec, PSČ 37901, IČO: 49060007, za 
nezajištěné věřitele a (iv) AKNEL Group a.s., se sídlem Strkovská 1, Strkov, 391 11 
Planá nad Lužnicí, IČO: 26093260 za věřitele nezajištěné.

IX. Znalcem pro účely vyhotovení posudku podle § 155 insolvenčního zákona se 
ustanovuje společnost A-Consult plus, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Palladium, Na 
Poříčí 3a, PSČ 11000, IČO: 41186907.

MOTORPAL, a.s.




