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Krajský soud v Brně

Husova 15, 601 95 Brno
Spisová značka: Zatím nebyla přidělena (Reorganizační plán se předkládá před podáním insolvenčního návrhu) 

Zpráva o reorganizačním plánu společnosti MOTORPAL, a.s. 

Datum: 14. ledna 2016

MOTORPAL, a.s., IČ: 276 22 819 

společnost se sídlem Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava – Staré Hory, Česká republika 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5156

(Dlužník a Předkladatel) 

právně zastoupen Jiřím Tomolou, advokátem s evidenčním číslem ČAK 11024, se sídlem 

Platnéřská 191/4, 110 00 Praha, emailová adresa: jiri.tomola@dentons.com, tel. 236082111

UPOZORNĚNÍ 

Tato zpráva o reorganizačním plánu se vztahuje k insolvenčnímu řízení, jímž mohou být dotčena 
práva všech zúčastněných osob, zejména věřitelů. Pohledávky věřitelů mohou být reorganizačním 
plánem změněny, pokud jde o jejich výši, splatnost, i další podmínky. Ve vlastním zájmu prostudujte 
pozorně tuto zprávu i přiložený návrh reorganizačního plánu a věnujte pozornost procesním 
upozorněním uvedeným v části 3.
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2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ A ZKRATEK 

[1] Výrazy uvedené v této Zprávě začínající velkým písmenem, které ve Zprávě nejsou 
definovány, mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Reorganizačním plánu. Pro přehlednost 
Předkladatel některé výrazy definované v Reorganizačním plánu opakuje i mezi následujícími 
definovanými výrazy pro účely této Zprávy: 

"Dlužník" nebo "Předkladatel" znamená společnost MOTORPAL, a.s., společnost 
založenou a existující dle práva České republiky, se 
sídlem Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava – Staré Hory,
Česká republika, IČ: 276 22 819, zapsanou v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl B, vložka 5156.

"Indikativní znalecký posudek" znamená znalecký posudek č. 865/68/15 k ocenění 
majetku Dlužníka vypracovaný znaleckým ústavem,
společností Ostravská znalecká a.s. společností 
založenou a existující dle práva České republiky se 
sídlem se sídlem Poděbradova 2738/16, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, 
IČ: 268 38 745, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 
2811.

"InsZ" znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. 

"Insolvenční řízení" znamená insolvenční řízení řešící úpadek Dlužníka. 

"Insolvenční soud" má význam uvedený v článku [3] Zprávy.  

"Investor" znamená společnost MOTO CAPITAL a.s., společnost 
založenou a existující dle práva České republiky, se 
sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8,
Česká republika, IČ: 046 32 842, zapsanou v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 21202, která je připravena 
financovat provedení Reorganizace prostřednictvím 
Provozního úvěru a prostřednictvím Vypořádacích 
úvěrů. 

"IS" znamená insolvenčního správce Dlužníka ustanoveného 
soudem v rámci Insolvenčního řízení; Reorganizační 
plán určuje podle § 25 odst. 1 InsZ insolvenčním 
správcem Dlužníka Ing. Lee Loudu.

"Provozní úvěr" znamená úvěr ve výši do 60.000.000,- Kč poskytnutý 
Dlužníkovi Investorem dle § 41 InsZ a § 357 odst. 2 InsZ
po zahájení Insolvenčního řízení, resp. povolení 
Reorganizace; prohlášení Investora o ochotě poskytnout 
Provozní úvěr, včetně podepsané smlouvy o úvěru ze 
strany Investora, je přílohou č. 3 Reorganizačního plánu. 

"Reorganizace" znamená reorganizaci podniku Dlužníka.

"Reorganizační manažer" znamená Dr. Ing. Radima Valase, člena představenstva 
Dlužníka s účinností ke dni podání insolvenčního 
návrhu.
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"Současní akcionáři" znamená akcionáře Dlužníka ke Dni předložení RP, tj. 
společnost Evanston a.s., RNDr. Milana Medonose, 
Grzegorze Hótu a Martina Burdu s podíly na základním
kapitálu Dlužníka ve výši uvedené v článku [34] Zprávy. 

"Syndikovaný úvěr" znamená termínovaný úvěr, revolvingový úvěr a 
kontokorentní úvěr čerpaný Dlužníkem na základě 
smlouvy o syndikovaném úvěru do výše 550.000.000,- 
Kč uzavřené dne 16.10.2007 mezi Dlužníkem jako 
dlužníkem, Commerzbank jako financující stranou,
platebním agentem, agentem pro zajištění a aranžérem 
a Českou spořitelnou jako financující stranou a 
aranžérem, jak byla následně změněna dodatky a jak je 
popsána níže v části 8.1 této Zprávy. 

"Věřitelský výbor" znamená prozatímní věřitelský výbor nebo věřitelský 
výbor ustanovený nebo zvolený v Insolvenčním řízení. 

"Vypořádací úvěr I" znamená úvěr ve výši 125.000.000,- Kč čerpaný 
Dlužníkem ke Dni účinnosti RP za účelem vypořádání 
Základní pohledávky CB vzniklé ke Dni účinnosti RP; 
prohlášení Investora o ochotě poskytnout Vypořádací 
úvěr I, včetně podepsané smlouvy o úvěru ze strany 
Investora, je v příloze č. 7 Reorganizačního plánu. 

"Vypořádací úvěr II" znamená úvěr ve výši 54.000.000,- Kč čerpaný 
Dlužníkem ke Dni účinnosti RP za účelem vypořádání 
pohledávek věřitelů skupiny 3 vzniklých ke Dni účinnosti 
RP; prohlášení Investora o ochotě poskytnout 
Vypořádací úvěr II, včetně podepsané smlouvy o úvěru 
ze strany Investora, je v příloze č. 8 Reorganizačního 
plánu.

"Znalec" znamená znalce ustanoveného insolvenčním soudem v 
rámci Insolvenčního řízení za účelem ocenění 
majetkové podstaty Dlužníka; Dlužník v Reorganizačním 
plánu navrhuje jako osobu znalce společnost A-Consult 
plus, spol. s r.o., společnost založenou a existující dle 
práva České republiky, se sídlem se sídlem Praha 1, 
Palladium, Na Poříčí 3a, PSČ 11000, Česká republika, 
IČ: 411 86 907, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
2643.

"Znalecký posudek" znamená znalecký posudek, který vypracuje v rámci
Insolvenčního řízení Znalec v souladu s § 153 InsZ za 
účelem ocenění majetkové podstaty Dlužníka. 

"Zpráva" znamená tuto zprávu o Reorganizačním plánu. 

[2] Pro interpretaci této Zprávy se obdobně použijí zásady uvedené v části 1.2 Reorganizačního 
plánu.

3. PROCESNÍ UPOZORNĚNÍ 

3.1 Způsob hlasování o Reorganizačním plánu 

[3] Vzhledem k tomu, že v tomto případě se jedná o tzv., předpřipravenou reorganizaci, je tato 
Zpráva předkládána Krajskému soudu v Brně, Husova 15, 601 95 Brno ("Insolvenční soud"),



Prague 1625565.20 6

společně s insolvenčním návrhem Dlužníka a Reorganizačním plánem ve smyslu ustanovení 
§ 148 odst. 2 InsZ. Z tohoto důvodu hlasují jednotliví věřitelé Dlužníka před podáním 
insolvenčního návrhu v souladu s § 345 odst. 1 InsZ a § 346 odst. 2 InsZ mimo schůzi věřitelů 
prostřednictvím hlasovacích lístků a schůze věřitelů zatím nebyla svolána. Bude-li to nutné, 
bude Dlužník Reorganizační plán v návaznosti na výsledek přezkumného jednání, popřípadě 
další vývoj Insolvenčního řízení, aktualizovat s tím, že následně o něm bude dle § 350 odst. 3 
InsZ znovu hlasováno.

[4] Podle ustanovení § 345 InsZ platí, že o přijetí Reorganizačního plánu mohou věřitelé hlasovat 
i mimo schůzi věřitelů, a to i před podáním návrhu na povolení reorganizace nebo i před 
podáním insolvenčního návrhu, jestliže měli možnost seznámit se s informacemi, které svým 
obsahem a rozsahem odpovídají informacím, které musí být obsaženy ve zprávě 
o reorganizačním plánu. Tato Zpráva představuje dostatečné informace k tomu, aby věřitelé 
mohli kvalifikovaně hlasovat o Reorganizačním plánu a rozhodnout o jeho přijetí. 

[5] Hlasují-li věřitelé o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů před zahájením 
insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně 
označeným jako "Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný právní úkon, ze kterého 
je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li 
toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno dlužníku nejpozději posledního dne lhůty, 
kterou dlužník k tomuto účelu stanovil a známým věřitelům písemně oznámil; tato lhůta nesmí 
být kratší než 15 dnů (§ 346 odst. 2 InsZ). Vzor hlasovacího lístku obsahuje PŘÍLOHA č. 1 
této Zprávy.

[6] Dlužník vedle hlasovacího lístku zašle známým věřitelům také prohlášení k Reorganizačnímu 
plánu, které bude použito v souladu s insolvenčním zákonem pro potřeby posouzení podpory 
Reorganizačního plánu věřiteli Dlužníka. 

[7] O tom, že k hlasování věřitele mimo schůzi věřitelů nelze přihlédnout z důvodů podle článku 
[5] výše, Dlužník příslušného věřitele neprodleně vyrozumí s tím, že po zahájení 
Insolvenčního řízení a ustanovení IS, tak učiní IS (§ 348 odst. 3 InsZ). 

3.2 Rozdělení věřitelů do skupin 

[8] Pro účely hlasování o Reorganizačním plánu jsou věřitelé (resp. pohledávky věřitelů) rozděleni 
do skupin. Konkrétní zařazení jednotlivých věřitelů do skupin, včetně důvodů pro zařazení 
věřitelů do jednotlivých skupin, lze zjistit v části 7 Reorganizačního plánu. Na tomto místě tak 
Předkladatel shrnuje, že věřitelé jsou rozděleni celkem do následujících osmi skupin: 

(a) Skupina 1 – Zajištěný věřitel Commerzbank; 

(b) Skupina 2 – Česká spořitelna; 

(c) Skupina 3 – Nezajištění věřitelé; 

(d) Skupina 4 – Věřitelé některých akcionářských půjček; 

(e) Skupina 5 – Současní akcionáři; 

(f) Skupina 6 – Věřitelé podmíněných pohledávek z předčasného ukončení leasingu; 

(g) Skupina 7 – Věřitelé nedotčených leasingových pohledávek (Budoucí leasingové 
splátky);

(h) Skupina 8 – Česká spořitelna s podmíněnými pohledávkami z forfaitingových obchodů 

[9] Jestliže se pro přijetí Reorganizačního plánu vyslovila většina hlasujících věřitelů skupin 
věřitelů 1, 3, 4, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty 
pohledávek hlasujících věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina věřitelů Reorganizační plán 
přijala (§ 347 odst. 1 InsZ). Skupiny 2, 6 a 8 o přijetí Reorganizačního plánu nehlasují, neboť 
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jejich pohledávky jsou podmíněné a hlasovací práva mají za podmínek uvedených v § 51 
InsZ.

[10] Věřitelé skupiny 5 přijmou Reorganizační plán, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila většina 
Současných akcionářů, jejichž podíl současně představuje alespoň dvě třetiny současného 
základního kapitálu Dlužníka (§ 347 odst. 2 InsZ). Podle § 347 odst. 4 InsZ se skupina věřitelů 
7 považuje za skupinu, která Reorganizační plán přijala.  

3.3 Postup věřitele, který nesouhlasí se svým zařazením do určité skupiny 

[11] Odůvodněnost a vhodnost rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin posuzuje Insolvenční soud 
při schvalování Reorganizačního plánu (§ 337 odst. 5 InsZ). 

[12] Podle § 337 odst. 6 InsZ může Insolvenční soud na základě návrhu dotčeného věřitele nebo 
Předkladatele před schválením Reorganizačního plánu rozhodnout o zařazení věřitele do jiné 
skupiny. Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné. 

[13] Věřitel, který nesouhlasí se svým zařazením do určité skupiny, by tak měl přednostně 
kontaktovat Předkladatele se žádostí o zařazení do jiné skupiny a předložení změny návrhu 
Reorganizačního plánu Insolvenčnímu soudu (§ 350 odst. 3 InsZ). Věřitel se však může obrátit 
se svým návrhem i přímo na Insolvenční soud, a to i v případě, pokud nesouhlasí se 
stanoviskem Předkladatele k jeho žádosti o přeřazení. 

4. STRUČNÉ SHRNUTÍ ÚČINKŮ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU 

4.1 Účinnost Reorganizačního plánu (Den účinnosti RP) 

[14] Reorganizační plán nabude účinnosti v souladu s Reorganizační plánem (Den účinnosti RP) 
šestý pracovní den po dni, kdy rozhodnutí o schválení Reorganizačního plánu nabude právní 
moci.

4.2 Zákonné účinky Reorganizačního plánu 

[15] V souladu s § 356 InsZ, není-li zákonem nebo Reorganizačním plánem stanoveno jinak, 
zanikají účinností Reorganizačního plánu práva všech věřitelů vůči Dlužníkovi, a to i v případě, 
že svou pohledávku do Insolvenčního řízení nepřihlásili. Za věřitele Dlužníka se od účinnosti 
Reorganizačního plánu považují osoby uvedené v Reorganizačním plánu za podmínek v něm 
uvedených, v rozsahu jejich práv.

[16] Reorganizační plán stanoví, které osoby a za jakých podmínek, včetně rozsahu jejich práv, se 
nadále považují za věřitele Dlužníka, a to v části 9 a 10 Reorganizačního plánu. 

[17] Veškeré práva/pohledávky vůči Dlužníkovi, o nichž není v Reorganizačním plánu stanoveno, 
že budou existovat i po Dni účinnosti RP, Dnem účinnosti RP zaniknou. Zaniknou zejména 
pohledávky, které nebyly přihlášeny, ačkoliv přihlášeny mohly být, pohledávky uvedené 
v Reorganizačním plánu v rozsahu, v němž nemají být uspokojeny, práva Současných 
akcionářů Dlužníka vyplývající z jejich účasti v Dlužníkovi a veškeré cenné papíry vydané 
Dlužníkem, do nichž byly pohledávky uvedené v této větě vtěleny. To se týká též pohledávek, 
včetně potenciálních pohledávek, nároků na odškodnění nebo jakýchkoliv jiných nároků vůči 
Dlužníkovi vyplývajících ze smluv uzavřených Dlužníkem před rozhodnutím o úpadku 
Dlužníka, z jednostranných právních jednání Dlužníka učiněných před rozhodnutím o úpadku 
Dlužníka, jakož i z jakýchkoliv jiných právních skutečností, a to včetně případných nároků 
správce daně vůči Dlužníkovi, které měly být uplatněny přihláškou. 

[18] Podle § 356 odst. 2 InsZ účinností Reorganizačního plánu zanikají rovněž práva třetích osob 
k majetku, který náleží do majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným
v Reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, není-li v insolvenčním zákoně 
nebo v Reorganizačním plánu stanoveno jinak. Zejména účinností Reorganizačního plánu 
nezaniká Stávající zajištění, které zaniká až úplným uspokojením a zánikem Základní 
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pohledávky CB. To platí i pro majetek, který má podle Reorganizačního plánu připadnout 
osobě odlišné od Dlužníka. Právo třetích osob na vyloučení věci nebo jiné majetkové hodnoty 
z majetkové podstaty tím není dotčeno. V části 6.2.4 Reorganizačního plánu je popsán 
způsob vzniku práv třetích osob k majetku, který náleží do majetkové podstaty, včetně 
podmínek, za kterých jejich práva vzniknou. Reorganizační plán nemá vliv na nájemní práva 
osob, které si pronajímají Dlužníkův majetek s výjimkou nároků, které měly být vůči Dlužníkovi 
uplatněny přihláškou. To obdobně platí o jiných právech užívat Dlužníkův majetek (např. na 
základě služebnosti, výprosy, výpůjčky apod.). 

4.3 Shrnutí zamýšlené Reorganizace

[19] Podstatou navrhované Reorganizace je restrukturalizace pohledávek současných věřitelů 
Dlužníka při zachování provozu Dlužníkova podniku. Část takto restrukturalizovaných 
pohledávek bude uhrazena z prostředků, které Dlužníkovi poskytne Investor jako Vypořádací 
úvěry a část bude uhrazena z prostředků vygenerovaných provozem podniku. 

[20] Reorganizace bude provedena následujícími opatřeními: 

(a) Restrukturalizace pohledávek věřitelů ze Syndikovaného úvěru a jejich uspokojení 
z Vypořádacího úvěru I a z provozu podniku Dlužníka.  

Reorganizační plán počítá s tím, že ke Dni účinnosti RP dojde ke zrušení bankovního 
syndikátu Commerzbank a České spořitelny v současnosti držících pohledávky ve 
výši přibližně 481 milionů Kč (přesná výše závisí na vyčíslení příslušenství 
a přepočtech z EUR do Kč příslušným kursem).  

Pohledávka ze Syndikovaného úvěru bude rozdělena na dvě části - pohledávku 
Commerzbank, ve výši 125.000.000,- Kč (Základní pohledávku CB) a pohledávka 
České spořitelny, ve výši 145.200.000,- Kč (Základní pohledávku ČS). Ke Dni 
účinnosti RP zároveň dojde ke splacení Základní pohledávky CB z prostředků 
Vypořádacího úvěru I poskytnutého Investorem. Základní pohledávka ČS bude 
následně splácena v postupných splátkách až do roku 2020 z provozu podniku 
Dlužníka, eventuálně dojde k refinancování této pohledávky po skončení 
Reorganizace. Reorganizační plán počítá s tím, že dluh odpovídající Základní 
pohledávce ČS bude zajištěn způsobem uvedeným v části 6.2.4 Reorganizačního 
plánu.

Kromě toho budou mít bankovní věřitelé (Commerzbank a Česká spořitelna) nárok na 
podíl na zvýšení hodnoty Dlužníkova podniku do roku 2018 ve výši dle
Reorganizačního plánu se splatností v roce 2020, k 30.6.2020 v případě 
Commerzbank a k 31.12.2020 v případě České spořitelny. 

(b) Restrukturalizace pohledávek nezajištěných věřitelů a jejich uspokojení z prostředků 
čerpaných Dlužníkem z Vypořádacího úvěru II a inkasovaných Dlužníkem v rámci 
úpisu Nových akcií

Reorganizační plán počítá s tím, že částka ve výši 54.000.000,- Kč načerpaná 
z Vypořádacího úvěru II poskytnutého Investorem a částka 2.000.000,- Kč 
z prostředku získaných upsáním Nových akcií Investorem, tedy částka 56.000.000,- 
Kč celkem, bude rozdělena mezi cca 400 nezajištěných věřitelů, jejichž celková výše 
pohledávek činí přibližně 382,5 miliónu Kč (přesná výše závisí na tom, v jaké výši 
věřitelé přihlásí své pohledávky), a to poměrně. Reorganizační plán snižuje 
pohledávky nezajištěných věřitelů na částku, která odpovídá jejich maximálnímu 
možnému uspokojení z této částky. Toto uspokojení odhaduje Dlužník na cca 15 % 
výše pohledávek nezajištěných věřitelů.  

Dlužník neočekává zásadnější množství sporů o pravost pohledávek ani velké 
množství podmíněných nároků, nicméně v části 9.4 Reorganizačního plánu popisuje 
mechaniku vytváření rezerv (Rozvrhové rezervy) na tyto pohledávky. Shora uvedená 
částka poskytnutá Investorem k uspokojení nezajištěných věřitelů by měla být 
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vyplacena s výjimkou těchto rezerv věřitelům do 2 měsíců od Dne účinnosti RP a s 
výjimkou rezervy, která může být vytvořena pro eventuální spor se správcem daně.  

Z částky, která tvoří rozdíl mezi přihlášenou pohledávkou a pohledávkou vzniklou na 
základě Reorganizačního plánu, budou moci nezajištění věřitelé, jejichž pohledávky 
odpovídají předpokladům stanoveným v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty ("ZDPH"), snížit svůj daňový základ pro výpočet DPH. 

(c) Snížení základního kapitálu Dlužníka, zrušení Současných akcií a vydání Nových 
akcií, které budou upsány Investorem a s tím související změna stanov Dlužníka.  

Způsob realizace tohoto opatření je popsán v části 6.4 Reorganizačního plánu. 

Prostředky získané z upsání Nových akcií ve výši 2.000.000,- Kč budou použity na 
úhradu pohledávek nezajištěných věřitelů. 

(d) Zajištění financování provozu Dlužníkova podniku prostřednictvím Provozního úvěru. 

Ihned po povolení Reorganizace Investor k zajištění financování provozu Dlužníkova 
podniku poskytne Dlužníkovi Provozní úvěr až do výše 60.000.000,- Kč. Prostředky 
získané z Provozního úvěru by měly zajistit dostatečnou likviditu Dlužníka k stabilizaci 
finanční situace a k úhradě pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň 
postavených.

Ke Dni účinnosti RP Dlužník bude čerpat Vypořádací úvěry a prostředky z nich budou 
použity k uspokojení pohledávek uvedených v Reorganizačním plánu (způsob využití 
Vypořádacích úvěrů je shrnut výše v tomto článku [20]).  

[21] Dle Reorganizačního plánu má dojít k omezení dispozičního oprávnění Dlužníka. Dispoziční 
oprávnění Dlužníka budou ode Dne účinnosti RP do Dne splnění RP omezena následujícím 
způsobem: 

(a) Zcizování Dlužníkova majetku, který je předmětem zástav podle Zástavních smluv ČS 
a Zástavních smluv Investora, bude možné pouze s předchozím písemným 
souhlasem České spořitelny jako zajištěného věřitele s výjimkou zcizování 
jednotlivých movitých věcí, které jsou součástí zastavených věcí hromadných v rámci 
běžného obchodního styku. 

(b) Dlužník nebude oprávněn bez předchozího písemného souhlasu IS nakládat 
s majetkovou podstatou ani s majetkem, který do ní může náležet (a to ani v rámci 
běžného obchodního styku), a to v každém jednotlivém případě, kdy hodnota 
nakládání s takovým majetkem nebo hodnota přejímaného závazku Dlužníkem 
přesáhne částku 1.000.000,-Kč. V případě, že tato hodnota přesáhne částku 
5.000.000,- Kč, je Dlužník povinen si navíc vyžádat předchozí písemný souhlas 
Věřitelského výboru.  

(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 bude podléhat předchozímu písemnému schválení Věřitelského výboru.  

(d) S prostředky čerpanými v rámci Vypořádacích úvěrů bude nakládat výlučně IS, který 
provede jejich distribuci mezi věřitele v souladu s Reorganizačním plánem. Nedojde-li 
k úplnému vyčerpání prostředků Vypořádacího úvěru II do Splnění RP (z důvodu, že 
pohledávky, které z nich budou uspokojovány, nebudou zjištěny nebo nedojde ke 
splnění podmínky, na kterou jsou vázány), přejde dispoziční oprávnění 
k nevyčerpaným prostředkům na Dlužníka a Dlužník je vypořádá jako závazek po 
skončení Reorganizace. 

[22] Výše uvedená omezení dispozičních oprávnění Dlužníka se nevztahují na právní jednání 



Prague 1625565.20 10

Dlužníka, které Dlužníkovi ukládá Reorganizační plán nebo které Reorganizační plán 
předpokládá. 

[23] Dlužník dále navrhuje již v insolvenčním návrhu, aby Insolvenční soud omezil dispoziční 
oprávnění Dlužníka nad rámec InsZ již přede Dnem účinnosti RP způsobem odpovídajícím 
výše uvedenému.

4.4 Podmínky a předpoklady proveditelnosti Reorganizačního plánu 

[24] Hlavním předpokladem a též i podmínkou proveditelnosti Reorganizačního plánu je úspěšná 
realizace navrhované provozní restrukturalizace podniku Dlužníka pod vedením
Reorganizačního manažera a odpovídající navýšení výnosů Dlužníka. Provozní 
restrukturalizace zahrnuje opatření popsaná v článku 28 Reorganizačního plánu s tím, že tato 
opatření bude Dlužník realizovat již před účinností Reorganizačního plánu. Předpokladem 
proveditelnosti Reorganizačního plánu je nezastavení provozu podniku Dlužníka. K tomu má 
Dlužník čerpat Provozní úvěr co nejdříve po podání insolvenčního návrhu (viz část 6.2.2 
Reorganizačního plánu). 

4.5 Rizika

[25] Riziky pro úspěšnost Reorganizace jsou zejména odvolání, právní spory a jiné projevy 
nesouhlasu ze strany Dlužníka anebo věřitelů s navrhovanou Reorganizací, rizika spojená 
s hospodářskou situací Dlužníka a další rizikové jsou faktory uvedené v části 14 této Zprávy. 

5. POPIS DLUŽNÍKOVA PODNIKÁNÍ

5.1 Popis historie a současného podnikání Dlužníka 

[26] Předmětem podnikání Dlužníka je zejména výroba vstřikovacích systémů pro dieselové 
motory a přesné strojírenství. Klíčovými produkty firmy jsou vstřikovací čerpadla, vstřikovače, 
vstřikovací trysky pro vznětové motory a dále přesně obráběné dílce pro automobilový 
průmysl. Další podnikatelské činnosti vyplývají z výpisu z obchodního rejstříku. 

[27] Dlužník je ryze českou společností, která má tradici již od roku 1946, kdy vznikla jako pobočka 
národního podniku PAL, která se v roce 1949 osamostatnila a v roce 1950 změnila název na 
MOTORPAL JIHLAVA, národní podnik, Jihlava, s pevným výrobním programem: "Výroba
vstřikovacího zařízení pro vznětové motory". 

[28] Dlužníkův podnik je v současné době rozdělen na pět organizačních složek (dílčích závodů). 
Dva závody se nacházejí v Jihlavě, další v Jemnici, v Batelově a ve Velkém Meziříčí, jak je 
znázorněno v níže uvedeném schématu: 

[29] Dlužník je výrobcem produktů, které lze rozdělit do následujících 7 kategorií: 
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[30] Následující schéma ilustruje vztah organizačních složek Dlužníkova podniku (závodů) 
a produktových řad v nich vyráběných, včetně počtu zaměstnanců k 30.11.2015: 

[31] Dlužník se podílí na programu Centra Kompetence Technologické agentury České republiky 
projektem Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka. V rámci tohoto 
projektu je Dlužník příjemcem finančních prostředků poskytovaných formou dotace z výdajů 
státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace. Dlužník se dále spolu s Úřadem práce České 
republiky podílí na projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. V rámci tohoto 
projektu Úřad práce České republiky Dlužníkovi poskytuje příspěvky na mzdové náklady a 
vzdělávací aktivity. Dlužník se dále podílí na přípravě hospodářských opatření pro krizové 
stavy Správy státních hmotných rezerv.

5.2 Hlavní trhy a obchodní teritoria, na nichž Dlužník podniká

[32] Dlužník své výrobky prodává po celém světě, s tím, že klíčové trhy jsou zejména Evropa, 
Rusko, Indie, Amerika a Afrika. Výnosy z prodeje vlastních výrobků na těchto trzích v letech 
2011 až 2014 jsou shrnuty v následujících tabulkách (částky v tisících Kč): 

[
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[33] V roce 2015 Dlužník očekává celkové výnosy z prodeje vlastních výrobků ve výši přibližně 
920.000.000,-  Kč při obdobném produktovém mixu jako v roce 2014. V roce 2015 je 
očekáván provozní výsledek hospodaření na úrovni mínus (–) 90.000.000,- Kč a hospodářský 
výsledek na úrovni mínus (–) 120.000.000,- Kč. 

5.3 Vztah Dlužníka s propojenými osobami

[34] Dlužník je akciovou společností s kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě, kapitálová 
struktura Dlužníka je následující:

Současný akcionář 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%

[35] Ke dni předložení Reorganizačního plánu má Dlužník se svými akcionáři a s nimi propojenými 
osobami uzavřeny úvěrové smlouvy, dle kterých celkově dluží přes 225 milionů Kč. Přehled 
těchto smluv je součástí seznam závazků Dlužníka, který tvoří Přílohu 28 Reorganizačního 
plánu.

[36] Dlužník není členem žádného koncernu ve smyslu § 79 ZOK. 

[37] Další informace o vztazích Dlužníka s propojenými osobami jsou uvedeny v části 13 této 
Zprávy.

5.4 Příčiny úpadku Dlužníka 

[38] Příčiny úpadku Dlužníka jsou především externí. Dlužník čelil v roce 2015 výraznému propadu 
tržeb. Důvody pro tyto propady byly zejména následující:  

(a) oddalování projektů v Číně (zpoždění náběhu nových emisních limitů);  

(b) pokles objednávek od ruských zákazníků v souvislosti se sankcemi EU, vývojem na 
trhu ropy a propadem rublu;

(c) propadu tržeb u jednoho z významných zákazníků, který tvořil historicky 25-30% tržeb 
a to zejména z důvodů 

 (i) zpomaleni ruského trhu, na který dodává podstatnou část své finální 
produkce; a
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 (ii) nižší likvidity, která vedla k dočasnému pozastavení forfaitingového 
financování, což na straně Dlužníka způsobilo negativní dopad na cash flow a
nižší objem objednávek.

[39] Zejména kvůli propadu tržeb v roce 2015 došlo k výraznému zhoršení likvidity Dlužníka, a to 
i přesto, že bankovní syndikát (Commerzbank a Česká spořitelna) souhlasil s pozastavením 
splátek úroků Syndikovaného úvěru (standstill) a jeden ze Současných akcionářů poskytl 
Dlužníkovi půjčku ve výši 70.000.000,- Kč. 

[40] Narůstající objem obchodních závazků po splatnosti, trvající zadlužení vůči bankám a dalším 
financujícím stranám, včetně Současných akcionářů vede Dlužníka k řešení jeho úpadkové 
situace prostřednictvím Reorganizace. 

[41] Interní příčiny jsou v porovnání externími příčinami zanedbatelné, a pokud v řízení Dlužníka 
docházelo k jakýmkoliv neefektivnostem, budou tyto odstraněný jmenováním Reorganizačního 
manažera a opatřeními, která bude implementovat. 

6. DOSAVADNÍ PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ 

[42] Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o předpřipravenou Reorganizaci dle § 148 odst. 2 InsZ, 
je tato Zpráva připravena před samotným zahájením Insolvenčního řízení vůči Dlužníkovi. Ve 
vztahu k Dlužníkovu tak zatím neprobíhá Insolvenční řízení. 

[43] Přestože doposud neprobíhá Insolvenční řízení, dovoluje si Dlužník předložit předpokládaný 
vývoj Insolvenčního řízení včetně časového odhadu, u něhož je počítáno s rozhodováním 
Insolvenčního soudu ve lhůtách podle insolvenčního zákona, nicméně nelze vyloučit 
nečekané události: 

Milníky Termín Poznámky

projednání Reorganizačního plánu 
s věřiteli, zajištění hlasovacích lístků 

14.1.2016 –
22.1.2016

Tento proces bude mimo jiné
zahrnovat publikování Zprávy a
Reorganizačního plánu na webových 
stránkách Dlužníka s písemnou výzvou
všem známým věřitelům k hlasování 
(§ 346 odst. 2 InsZ)

podání insolvenčního návrhu s 
návrhem na povolení Reorganizace
(zahájení Insolvenčního řízení) 

14.1.2016 – 3.2.2016 Dlužník očekává, že Reorganizační 
plán bude přijat nadpoloviční většinou 
zajištěných věřitelů a nadpoloviční 
většinou nezajištěných věřitelů, 
počítáno podle výše pohledávek, dříve, 
než po uplynutí 15ti denní lhůty 
stanovené v § 346 InsZ. S ohledem na
finanční situaci Dlužníka zamýšlí 
Dlužník bezodkladně po zajištění 
dostatečné podpory podat insolvenční 
návrh, který bude zahrnovat návrh (i)
na povolení Reorganizace, (ii) na
jmenování (prozatímního) Věřitelského 
výboru, (iii) na jmenování Znalce, (iv)
na omezení disp. oprávnění, (v) na 
schválení této Zprávy.

Klíčové je neprodlené jmenování 
prozatímního Věřitelského výboru (už 
před rozhodnutím o úpadku) tak, aby 
tento Věřitelský výbor mohl schválit 
úvěrové financování ve formě 
Provozního úvěru, který má zajistit 
pokračování provozu podniku 
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Dlužníka.

rozhodnutí o úpadku spojené s
rozhodnutím o povolení reorganizace

Cca konec ledna
2016 případně 
počátek února 2016 

Podle insolvenčního zákona by mělo 
být rozhodnuto do 15 dnů od podání 
insolvenčního návrhu. 

přihlašování pohledávek, vyhotovení 
Znaleckého posudku

Cca počátek dubna 
2016

Vyhotovení Znaleckého posudku a
čekání na první schůzi věřitelů zde 
splývá ve stejný čas, běží paralelně. 

první schůze věřitelů (+ přezkum 
pohledávek)

schválení Znaleckého posudku

Cca počátek května 
2016

Podle insolvenčního zákona se má 
první schůze věřitelů konat nejpozději 
do 3 měsíců, nejdříve 7 dnů po 
uplynutí lhůty k podání přihlášek. 

usnesení Insolvenčního soudu – 
schválení Reorganizačního plánu 

Cca počátek 
července 2016 

Reorganizační plán bude po zahájení 
Insolvenčního řízení aktualizován, 
mimo jiné dle výsledků přezkumného 
řízení, a bude o něm znovu hlasováno 
dle § 350 odst. 3 InsZ.

účinnost Reorganizačního plánu 
(Den účinnosti RP) 

1.8.2016 Pokud nebude podáno odvolání proti
usnesení Insolvenční soudu, jinak 
v návaznosti na rozhodnutí odvolacího
soudu.

usnesení soudu o vzetí na vědomí 
splnění podstatných náležitostí 
Reorganizačního plánu (Splnění RP)  

Konec roku 2016
začátek roku 2017 

Skončení formálního procesu 
Reorganizace.

7. MAJETEK DLUŽNÍKA

7.1 Majetek Dlužníka obecně 

[44] Vzhledem k tomu, že dosud nebylo zahájeno Insolvenční řízení, nebylo ani provedeno 
ocenění majetku Dlužníka Znalcem dle § 153 InsZ v rámci jeho průběhu. Pokud jde o hodnotu 
majetku, pak Dlužník vychází z informací jemu dostupných ze svého účetnictví, Indikativního 
znaleckého posudku a další relevantní dokumentace. Žádný majetek Dlužníka není
v současné době předmětem sporů o jeho vyloučení z majetkové podstaty (a takový spor 
podle Dlužníka nehrozí). S výjimkou majetku popsaného v části 7.12 Zprávy je veškerý níže 
uvedený majetek ve vlastnictví Dlužníka a bude tvořit součást majetkové podstaty. 

[45] Dle Indikativního znaleckého posudku vypracovaného na žádost Dlužníka pro účely přípravy 
Reorganizace činí teoretická hrubá hodnota Dlužníkova majetku k 31.10.2015 částku 
436.050.000,- Kč. Dosažitelná částka uspokojení pro věřitele pak částku 378.818.000,- Kč. Při 
likvidačním způsobu řešení úpadku, tj. zpeněžením majetku v konkursu, by tak dle 
Indikativního znaleckého posudku věřitelé Dlužníka obdrželi plnění se současnou hodnotou 
k 31.10.2015 ve výši 279.759.000,- Kč. Indikativní znalecký posudek není posudkem 
vypracovaným dle § 153 InsZ a v Insolvenčním řízení bude vypracován nový Znalecký 
posudek.

[46] Majetek Dlužníka je podrobně zachycen v aktualizovaném seznamu majetku Dlužníka, který 
tvoří přílohu č. 27 Reorganizačního plánu. Vzhledem k rozsáhlosti tohoto seznamu a nízké 
vypovídací hodnoty takového formálního dokumentu pro věřitele je na tomto místě uveden 
pouze popis majetku Dlužníka v rozsahu, v němž je tento potřebný pro posouzení navrhované 
Reorganizace z pohledu věřitelů, a to zejména majetku, který je podstatný pro provedení 
navrhované Reorganizace.

7.2 Nemovité věci Dlužníka 
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[47] Nemovité věci Dlužníka tvoří zejména průmyslové areály, ve kterých Dlužník realizuje výrobu 
a dále nemovitosti v obci Batelov. Dlužník je dále spoluvlastníkem některých dalších 
nemovitých věcí, které se nacházejí v obci Cejle v České republice. 

7.2.1 Průmyslový areál ve městě Jihlava, k. ú. Staré Hory 

[48] Průmyslový areál v Jihlavě se nachází v průmyslové zóně v severozápadní části města při 
ulici Humpolecká č.p. 313. Areál je situován ve vzdálenosti cca 1,5 km od frekventované 
komunikace č. 38 (E59). Areál byl budován od 60. let 20. století a byl postupně dostavován a 
upravován, od svého vzniku slouží pro strojírenskou výrobu s odpovídajícím zázemím. Hlavní
část areálu tvoří 3 rozsáhlé železobetonové haly na pozemcích parc. č. st. 100, st. 167 a st. 
391 (objekty B17, B20 a B29) s převážně třípodlažními podélnými přístavbami zázemí 
(administrativní, sociální, atd.), celkem se v areálu nachází 16 hlavních staveb.

[49] Souhrnná výměra pozemků v areálu činí 126.649 m
2
, z toho souhrnná výměra pozemků 

zastavených budovami činí cca 37.756 m
2
. Souhrnná výměra užitných ploch areálu činí 

44.285 m
2
.

7.2.2 Průmyslový areál ve městě Jemnice, k. ú. Jemnice 

[50] Průmyslový areál v Jemnici se nachází v severovýchodní části města při ulici Topolová (s č.p. 
816). Areál je situován ve vzdálenosti cca 700 m od hlavní komunikace ulice Budějovické, 
která zajišťuje napojení do Moravských Budějovic (vzdáleny cca 19 km). Areál pochází z 50. 
let 20. století (nejstarší budovy z r. 1956) a byl postupně dostavován a upravován, slouží pro 
strojírenskou výrobu s odpovídajícím zázemím. Hlavní část areálu tvoří dvoupodlažní komplex 
na pozemku parc. č. 1378/1 (objekty A, B1 a B2) a výrobní hala na pozemku parc. č. 1378/30 
(objekt D), další objekty tvoří zejména nezbytné provozní zázemí; celkem se v areálu nachází 
9 hlavních staveb.

[51] Souhrnná výměra pozemků v areálu činí 38.669 m
2
, z toho souhrnná výměra pozemků 

zastavěných budovami činí cca 9.830 m
2
. Souhrnná výměra užitných ploch oceňovaného 

areálu činí 10.345 m
2
.

7.2.3 Průmyslový areál a další nemovitosti v obci Batelov, k. ú. Batelov 

[52] Průmyslový areál v Batelově se nachází mimo zastavěnou část obce, na východní straně 
městyse, při ulici Tovární č. p. 157 (s č. or. 2). Areál je situován ve vzdálenosti cca 200 m od 
výpadové komunikace ulice Třešťské ve směru na město Třešť. Hlavní stavba v areálu – 
budova č. p. 157 s přístavbou výrobní haly – pochází pravděpodobně z konce 19. století, 
navazující část areálu pochází z počátku 20. století. Původně areál dle dostupných informací 
sloužil jako textilní továrna a byl umístěn v místě původního hamru ze 17. století, v současné 
době je dlouhodobě využíván pro strojírenskou výrobu, s odpovídajícím zázemím. 

[53] Souhrnná výměra pozemků v areálu činí 27.961 m
2
, z toho souhrnná výměra pozemků 

zastavěných budovami činí cca 7.195 m
2
. Souhrnná výměra užitných ploch areálu činí 

9.339 m
2
.

[54] V bezprostřední blízkosti průmyslového areálu, na východním okraji Batelova, při ulici Tovární, 
se nachází pozemky rozdělené do dvou kategorií: (a) plochy smíšené zemědělské (louky) – 
pozemky parc. č. 1360/1, 1360/2, 1360/10, 1361/4, 1362/2 a 1379/2, o celkové výměře 25.304 
m

2
; a (b) plochy smíšené přírodní (zejména lesního a obtížné využitelného charakteru) – 

pozemky parc. č. 1332/2, 1333, 2272/5 a 2274/4, o celkové výměře 6.274 m
2
.

[55] V katastrálním území Batelov se dále nachází pozemek parc. č. 222, jehož součástí je objekt 
bydlení č. p. 161. 

7.2.4 Lesní pozemek v obci Cejle, k. ú. Hutě 

[56] Lesní pozemek je zapsaný na LV č. 258 pro k. ú. Hutě, a to jako lesní pozemek s výměrou 
378 m

2
. Dlužníku k výše uvedenému pozemku náleží spoluvlastnický podíl o velikosti
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7.3 Hodnota nemovitých věcí Dlužníka 

[57] Na základě Indikativního znaleckého posudku byla hodnota nemovitých věcí Dlužníka 
uvedených výše stanovena následovně: 

Obvyklá cena (po zaokrouhlení) Výnosová hodnota
Průmyslový areál ve městě Jihlava 99.500.000 Kč 92.578.684 Kč 
Průmyslový areál ve městě Jemnice 13.000.000 Kč - 5.643.111 Kč 
Průmyslový areál v obci Batelov 9.000.000 Kč - 8.190.653 Kč 
Další nemovitosti v obci Batelov (pozemky) 700.000 Kč --- 
Další nemovitosti v obci Batelov (objekt bydlení č.p. 161) 750.000 Kč --- 
Spoluvlastnický podíl (lesní pozemek v obci Cejle) 10.000 Kč --- 

[58] Celková teoretická hrubá hodnota nemovitého majetku dle Indikativního znaleckého posudku
činí ke dni 31.10.2015 částku 122.960.000,- Kč. Celková reálně dosažitelná hodnota 
uspokojení pro věřitele z nemovitého majetku činí ke dni 31.10.2015 částku 108.431.000,- Kč. 
Současná hodnota uspokojení z nemovitých věcí, tj. hodnota při zohlednění realizace tohoto 
majetku na trhu v čase, činí částku 73.230.000,- Kč. 

[59] Při ocenění bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že hodnota nemovitostí je stanovována za 
předpokladu ukončení veškeré výroby, demontáže a odvezení veškerých strojů (které se s 
ohledem na jejich množství reálně předpokládá v horizontu 2-3 let po jejich prodeji). Budovy 
budou pouze temperovány a bude prováděna pouze jejich záchovná údržba. 

7.4 Movité věci Dlužníka (stojní vybavení) 

[60] Dlužníkovo podnikání je zaměřeno na výrobu vstřikovacích čerpadel, vstřikovačů, zařízení pro 
servis apod. To znamená, že strojní vybavení je tvořeno zejména zařízeními, která se 
využívají pro dělení materiálu, soustružení, frézování, broušení, vrtání, lapování, kalení, 
odjehlení, aj.

[61] Dlužník používá většinu universálních strojů jen na jednu operaci ve velkosériové výrobě 
menších výrobku a tomu odpovídá nerovnoměrné opotřebení. Technologický park je tvořen 
i mnoha stroji s rokem výroby před 1945. 

[62] Celková teoretická hrubá hodnota movitých věcí Dlužníka dle Indikativního znaleckého 
posudku činí ke dni 31.10.2015 částku 164.417.000,- Kč. Celková reálně dosažitelná hodnota 
uspokojení pro věřitele ze strojního vybavení činí ke dni 31.10.2015 částku 139.319.000,- Kč. 
Současná hodnota uspokojení ze strojního vybavení, činí částku 100.000.000,- Kč. 

7.5 Movité věci Dlužníka (nehmotný majetek) 

[63] Nehmotný majetek Dlužníka je tvořen především hlavním informačním systémem 
umožňujícím správu celé společnosti a dále speciálním softwarem využívaným v rámci vývoje 
a výroby Dlužníka. Tyto složky majetku jsou nepřevoditelné jednak kvůli licenčním ujednáním, 
ale také s ohledem na jejich tržní využitelnost.

[64] Dle Indikativního znaleckého posudku činí zjištěná tržní hodnota nehmotného majetku v rámci 
likvidačního modelu ocenění 0 Kč. 

7.6 Movité věci Dlužníka (zásoby) 

[65] Zásoby Dlužníka tvoří zejména vstupní materiál nutný pro výrobu, obalový materiál, 
kancelářské potřeby, provozní materiál a náhradní díly, atd. 

[66] Skladba sortimentu zásob je taková, že určité jeho části půjde zpeněžit pouze v částečném 
rozsahu. To je případ zejména speciálního hutního materiálu a metalurgických polotovarů, 
náhradních dílů, materiálu zkoušecích stanic apod. Neprodejné budou dále obaly s potiskem, 
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polotovary, rozpracované díly, speciální náhradní díly apod.

[67] Dle Indikativního znaleckého posudku činí zjištěná teoretická hrubá hodnota zásob ke dni 
31.10.2015 částku 36.572.000,- Kč. Celková reálně dosažitelná hodnota uspokojení ze zásob 
činí ke dni 31.10.2015 částku 31.449.000,- Kč. Současná hodnota uspokojení ze zásob pak 
dle Indikativního znaleckého posudku činí částku 24.209.000,- Kč. 

7.7 Movité věci Dlužníka (pohledávky) 

[68] Dlužník eviduje většinou bonitní pohledávky z obchodního styku. Nicméně lze předpokládat, 
že se zahájením Insolvenčního řízení, resp. v případě konkurzu, by došlo k zásadnímu 
zhoršení platební kázně odběratelů.  

[69] Dle Indikativního znaleckého posudku činí zjištěná hodnota pohledávek ke dni 31.10.2015 
následující:

Název majetku Hodnota
Pohledávky dlouhodobé 0 Kč 
Pohledávky z obchodního styku krátkodobé 106.231.000 Kč 
Stát - daňové pohledávky 152.000 Kč 
Ostatní poskytnuté zálohy 1.078.000 Kč 
Dohadné účty aktivní 887.000 Kč 
Jiné pohledávky 999.000 Kč 

[70] Dle Indikativního znaleckého posudku činí celková reálně dosažitelná hodnota uspokojení pro 
věřitele z pohledávek ke dni 31.10.2015 částku 96.865.000,- Kč. Současná hodnota 
uspokojení z pohledávek činí částku 79.605.000,- Kč. 

7.8 Movité věci Dlužníka (ostatní aktiva) 

[71] Ostatní aktiva jsou tvořena především náklady příštích období spojenými s leasingovým 
financováním, kdy by se Dlužník měl stát vlastníkem předmětů finančního leasingu a dále 
vývojem systému common rail. Dle Indikativního znaleckého posudku bylo zjištěno, že nelze 
předpokládat kladnou hodnotu rozdílu ceny předmětu leasingu a leasingových splátek. 
Hodnota leasingových práv je tedy nulová.

7.9 Movité věci Dlužníka (ochranné známky) 

[72] Do majetku Dlužníka dále patří zejména následující ochranné známky: 

(a) Ochranná známka Společenství (The Community Trademark) zapsaná do 
rejstříku ochranných známek Společenství vedeného Úřadem pro harmonizaci 
na vnitřním trhu: 

Podoba ochranné známky Druh Číslo spisu/zápisu Datum podání

Obrazová 3854403 31.5.2004

(b) Mezinárodní ochranná známka zapsaná do Rejstříku mezinárodních ochranných 
známek:

Podoba ochranné známky Druh Číslo registrace Datum registrace
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Obrazová 634910 9.5.1995

(c) Ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem 
průmyslového vlastnictví České republiky: 

Podoba ochranné známky Druh Číslo spisu/zápisu Datum podání

Kombinovaná 95570/184082 21.12.1994

7.10 Majetek, který je předmětem zajišťovacích práv 

[73] Majetek Dlužníka je předmětem zajišťovacích práv zřízených za účelem zajištění pohledávek 
ze Smlouvy o syndikovaném úvěru. Majetek tvořící předmět zajištění těchto pohledávek 
(Stávající zajištění) je popsán v příloze č. 6 Reorganizačního plánu, na kterou Zpráva tímto 
v podrobnostech odkazuje. Syndikovaný úvěr je zajištěn na majetku Dlužníka těmito způsoby: 

(a) zástavním právem k nemovitým věcem Dlužníka; 

(b) zástavním právem k obchodnímu závodu Dlužníka;

(c) zástavním právem k ochranným známkám Dlužníka;

(d) zástavním právem k souborům věcí movitých (zásobám) Dlužníka; 

(e) zástavním právem k pohledávkám z obchodních smluv Dlužníka;

(f) zástavním právem k pohledávkám z pojistných smluv Dlužníka; a

(g) zástavním právem k pohledávkám z bankovních účtů Dlužníka. 

S ohledem na zástavu obchodního závodu je ve prospěch Commerzbank jako zajištěného 
věřitele zastaven veškerý majetek Dlužníka.  

7.11 Majetek, který je předmětem sporů o vyloučení z majetkové podstaty Dlužníka. 

[74] Vzhledem k tomu, že ještě nebylo zahájeno Insolvenční řízení, neexistuje v současné době 
žádný majetek, který by byl předmětem sporů o vyloučení z majetkové podstaty Dlužníka. 
Dlužník zároveň nevede žádné soudní spory, které by mohly ke sporům o vyloučení majetku 
vest, a ani si není vědom skutečností, z nichž by takové spory mohly vzniknout. 

7.12 Majetek třetích osob v užívání Dlužníka, včetně informací o opatřeních směřujících 
k zajištění tohoto majetku pro účely Reorganizace 

[75] Dlužník užívá jak movité i nemovité věci ve vlastnictví třetích osob. Tento majetek je popsán 
detailně v této Zprávě (PŘÍLOHA č. 2).  

[76] Nemovitý majetek třetích osob v užívání Dlužníka tvoří zejména průmyslový areál ve Velkém 
Meziříčí, který Dlužník užívá na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor. Dále nemovitý 
majetek třetích osob v užívání Dlužníka tvoří byty a rodinný dům, které Dlužník používá za 
účelem zajištění ubytování svých zaměstnanců. 
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[77] Movitý majetek třetích osob v užívání Dlužníka lze rozdělit na (i) majetek užívaný na základě 
finančního leasingu – do této kategorie spadá zejména strojní vybavení; (ii) majetek užívaný 
na základě operativního leasingu – do této kategorie spadají automobily v užívání Dlužníka; 
a (iii) ostatní majetek užívaný na základě nájemních smluv – do této kategorie spadá zejména 
balící systém a ostatní strojní vybavení.

[78] Vzhledem k tomu, že Dlužník nemá žádné závazky ze smluv o finančním leasingu strojního 
vybavení po lhůtě splatnosti, je nepravděpodobné, že by leasingoví pronajímatelé ukončili po 
zahájení Insolvenčního řízení tyto smlouvy, neboť budoucí splátky finančního leasingu budou 
pohledávkami za majetkovou podstatou, resp. pohledávkami Reorganizačním plánem 
nedotčenými. Tím jsou minimalizována rizika spojená s předčasným ukončením smluv 
o finančním leasingu. Ukončení ostatních smluv o užívání majetku třetích osob je v případě 
očekávaného standardního průběhu Insolvenčního řízení nepravděpodobné (viz § 330a ve 
spojení s § 257 InsZ).

8. ZÁVAZKY DLUŽNÍKA

[79] Závazky Dlužníka odpovídají pohledávkám jeho věřitelů, které Dlužník vymezil v závislosti na 
informacích jemu dostupných ze svého účetnictví a další relevantní dokumentace. 

[80] Detailní seznam závazků Dlužníka obsahuje Příloha č. 28 Reorganizačního plánu. Vzhledem 
k rozsáhlosti a nízké vypovídací hodnotě takového detailního seznamu se na tomto místě 
Zprávy nachází přehledný popis závazků, jež v současnosti Dlužník eviduje. Pro účely 
Reorganizace Dlužník závazky rozdělil v souladu s ustanovením § 337 InsZ do skupin tak, aby 
v každé skupině byli věřitelé se zásadně shodným právním postavením a hospodářskými 
zájmy. Vymezení skupin je níže popsáno, nicméně pro účely této Zprávy Dlužník popisuje stav 
své zadluženosti v obecné rovině. 

[81] Vzhledem k tomu, že ještě nebylo zahájeno Insolvenční řízení, nejsou vedeny žádné 
incidenční spory. 

8.1 Zajištěné závazky  

[82] Commerzbank bude pro účely Reorganizačního plánu zařazena do skupiny 1 (Zajištěný věřitel 
Commerzbank) jako zajištěný věřitel.  

[83] Věřitel Commerzbank měl k 31.12.2015 za Dlužníkem pohledávky ze Syndikovaného úvěru 
v celkové výši 309.449.344,43 Kč a 6.360.279,76 EUR (což při přepočtu kursem 27,025 
Kč/EUR vyhlášeným Českou národní bankou ke dni splatnosti, tedy k 31.12.2015, v souladu s 
§ 175 InsZ odpovídá částce 171.886.560,59 Kč), tedy celkově 481.335.905,02 Kč. Tato 
částka bude dále navýšena o úroky a úroky z prodlení přirostlé za dobu do vydání rozhodnutí 
o úpadku Dlužníka, které vyčíslí věřitel Commerzbank v přihlášce svých pohledávek. 
Konkrétně jde o pohledávky věřitele Commerzbank v následující výši: 

(a) 6.247.811,13 EUR představující jistinu (6.004.178,25 EUR) a úroky (k 31.12.2015 ve 
výši 239.897,94 EUR) termínovaného úvěru; 

(b) 271.126.266,66 Kč představující jistinu (260.000.000,- Kč) a úroky (k 31.12.2015 ve 
výši 11.126.266,66 Kč) revolvingového úvěru; a 

(c) 38.323.077,77 Kč a 116.203,57 EUR představující jistinu (36.731.326,42 Kč a 
114.307,74 EUR) a úroky (k 31.12.2015 ve výši 1.591.751,56 Kč a 1.895,83 EUR) 
kontokorentního úvěru. 

[84] Pohledávky ze Syndikovaného úvěru vznikly na základě smlouvy o úvěru ze dne 16.10.2007 
do výše 550.000.000,- Kč, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Commerzbank 
a Českou spořitelnou jako věřiteli a Dlužníkem jako dlužníkem ("Smlouva o syndikovaném
úvěru"). Pro další podmínky Smlouvy o syndikovaném úvěru tato Zpráva odkazuje na část 7.1 
Reorganizačního plánu. 
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[85] Podíly Commerzbank a České spořitelny na Syndikovaném úvěru jsou stejné. Každý z těchto 
věřitelů tak tedy poskytl a podílí se na termínovaném, revolvingovém a kontokorentním úvěru 
jednou polovinou (z 50 %). Commerzbank vymáhá závazky Dlužníka ze Smlouvy
o syndikovaném úvěru jako agent pro zajištění. 

[86] Pohledávka, kterou Commerzbank jako agent pro zajištění, resp. společně a nerozdílně 
oprávněný věřitel s Českou spořitelnou, vymáhá vůči Dlužníkovi, je zajištěna mimo jiné 
zástavními právy uvedenými v Příloze č. 6 Reorganizačního plánu (Stávající zajištění). 
Zástavou je mimo jiné podnik (závod) Dlužníka, který byl zastaven na základě smlouvy mezi 
Commerzbank jako zástavním věřitelem a Dlužníkem jako zástavcem ze dne 5.5.2014, 
sepsané ve formě notářského zápisu NZ 456/2014, N 567/2014. Předmětem zajištění 
Commerzbank je tak veškerý majetek, který slouží Dlužníkovi k provozování jeho činnosti. 

[87] Pohledávka Commerzbank je rovněž zajištěna majetkem, který nenáleží do majetkové 
podstaty Dlužníka, včetně zástavního práva k Současným akciím. S výjimkou Současných 
akcií, které ke Dni účinnosti RP budou zrušeny (článek 57 Reorganizačního plánu), nemá 
Reorganizační plán na toto zajištění vliv.  

[88] Závazek Dlužníka vůči České spořitelně ze Smlouvy o syndikovaném úvěru nezajištěný 
majetkem Dlužníka bude pro účely Reorganizačního plánu zařazen do skupiny 2 (Česká 
spořitelna). 

8.2 Nezajištěné závazky  

[89] Dlužník má věřitele s pohledávkami nezajištěnými majetkem Dlužníka. Závazky vůči 
nezajištěným věřitelům lze rozdělit na: 

(a) Závazky z obchodních vztahů. Do těchto závazků Dlužník započítává i závazky 
z leasingových smluv, které budou hrazeny jako pohledávky za majetkovou podstatou,
resp. jako pohledávky Reorganizačním plánem nedotčené. Dle informací dostupných 
Dlužníkovi činí výše závazků z obchodního styku částku 143.725.483 Kč, nicméně 
tato částka se pohybuje dle provozních potřeb Dlužníkova podniku. 

(b) Závazky z úvěrů mezi Dlužníkem a Současnými akcionáři a dále úvěrů mezi 
Dlužníkem a osobami spřízněnými s těmito akcionáři. Dle informací dostupných 
Dlužníkovi činí výše těchto částku 225.012.958 Kč. 

(c) Podmíněné závazky z finančního vypořádání pro případ předčasného ukončení 
leasingových smluv. Dlužník nepředpokládá, že v průběhu Reorganizace dojde ke 
splnění podmínek, se kterou leasingoví pronajímatelé přihlásí svoje pohledávky 
z předčasného ukončení do Insolvenčního řízení. Výši těchto pohledávek Dlužník 
neuvádí, neboť mu není známa.  

[90] Shora uvedené pohledávky budou pro účely Reorganizačního plánu zařazeny do skupiny 3 
(Nezajištění věřitelé), dále do skupiny 4 (Některé akcionářské půjčky), do skupiny 6 
(Pohledávky z předčasného ukončení leasingu) a do skupiny 7 (Budoucí leasingové splátky).  

[91] Výčet nezajištěných věřitelů, kteří jsou Dlužníku známí, včetně výše pohledávek a právního 
důvodu vzniku pohledávek obsahuje seznam závazků Dlužníka přiložený jako Příloha č. 29 
Reorganizačního plánu.  

[92] Dlužník uvádí přehled 15 nejvýznamnějších nezajištěných věřitelů podle velikosti jejich 
pohledávky:

Věřitel Výše pohledávky (v Kč) 

Fosston a.s. 108 091 215

Evanston a.s. 50 680 947

Martin Burda 33 091 811
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Palace Capital, a.s. 27 415 546

Telčská strojírenská, a.s.  16 937 664

AKNEL Group a.s. 11 629 249

CNC KOVO s.r.o. 9 913 665

Amper Market, a.s. 7 872 536

Milan Medonos 5 733 438

BANES, spol. s r.o. 5 773 190

SWR JIHLAVA, SPOL. S R.O. 5 412 460

Slévárna Heunisch s.r.o. 4 206 603

MikroChem LKT spol.s r.o. 4 114 771

DIA PRAHA S. R. O. 3 634 333

EUREST spol. s r.o. 3 437 088

8.3 Pohledávky České spořitelny z forfaitingu 

[93] Na základě  (i) rámcové smlouvy o postoupení pohledávek bez postihu č. RSPP/1020/11/LCD 
ze dne 5.9.2011 ve znění pozdějších dodatků (a zejména dodatku č. 5 ze dne 10.9.2014 
nahrazujícího jejich znění) mezi Českou spořitelnou a Dlužníkem a (ii) dílčích smluv o odkupu 
uzavřených mezi Českou spořitelnou a Dlužníkem uvedených v příloze č. 27 Reorganizačního 
plánu byly na Českou spořitelnu postoupeny za úplatu dosud nesplatné peněžité pohledávky 
Dlužníka za společností OAO Upravljajuščaja kompanija choldinga Minskij Motornyj Závod 
(MMZ). Na základě smluvní dokumentace má Česká spořitelna řadu podmíněných 
pohledávek spojených s forfaitingovými obchody (a mezi nimi i pohledávky z titulu ručitelského 
prohlášení Dlužníka uspokojit Českou spořitelnu namísto MMZ do výše mylně Dlužníkem 
obdržených plnění z pohledávek Dlužníka vůči MMZ postoupených na Českou spořitelnu), 
přestože jde o bezregresní forfaiting (v podrobnostech viz článek 97 Reorganizačního plánu).   

[94] V souvislosti s výše uvedenými forfaitingovými obchody Dlužníka s Českou spořitelnou složil 
Dlužník na svůj účet č. 6176082/0800 vedený v EUR u České spořitelny jako jistotu (tzv. cash
deposit) částku odpovídající 2,5 % nominální hodnoty pohledávek, které Dlužník postoupil ze 
100 % na Českou spořitelnu na základě výše uvedené smluvní dokumentace týkající se 
forfaitingu (v podrobnostech viz článek 98 Reorganizačního plánu). 

[95] Přihlášené podmíněné pohledávky České spořitelny z forfaitingových obchodů (vyjma z titulu 
ručení Dlužníka za mylné plnění ze strany MMZ) budou v případě, že dojde ke splnění 
podmínky, na kterou jsou vázané, (i) uspokojeny z prostředků složených jako jistota 
Dlužníkem na za tím účelem zřízený zvláštní účet vedený u České spořitelny (Jistota ČS) a (ii) 
v rozsahu, v jakém budou převyšovat tuto jistotu, uspokojeny jako pohledávky nezajištěné ve 
skupině 3. Bez ohledu na výše uvedené, podmíněné pohledávky z forfaitingových obchodů 
z titulu ručení Dlužníka za mylné plnění ze strany MMZ však budou, v případě, že dojde ke 
splnění podmínky, na kterou jsou vázané, uspokojeny z (a v rozsahu) mylně Dlužníkem 
obdržených plnění z pohledávek Dlužníka vůči MMZ postoupených na Českou spořitelnu. Tím 
však nebude dotčen nárok České spořitelny ze zástavního práva, které bude zřízeno na 
základě Zástavní smlouvy MMZ (v podrobnostech viz článek 36 a 99 Reorganizačního plánu), 
uspokojit se z majetku Dlužníka - pohledávek z takto zastaveného účtu, na kterém je složena 
jistota.

8.4 Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené naroveň těmto 
pohledávkám

[96] Pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168 InsZ) a pohledávky jim na roveň postavené 
(§ 169 InsZ) vzniknou teprve v průběhu Insolvenčního řízení, jelikož z důvodu tzv. 
předpřipravené reorganizace, která předpokládá předložení Reorganizačního plánu společně 
s insolvenčním návrhem, prozatím neexistují. Výše těchto pohledávek nebude ke Dni 
předložení RP známa a bude pouze odhadnuta na základě finančního plánu Dlužníka a 
během Insolvenčního řízení se bude průběžně navyšovat.  



Prague 1625565.20 22

[97] Do skupiny pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 InsZ) budou patřit zejména hotové 
výdaje a odměna IS, hotové výdaje a odměna Znalce odsouhlasená věřitelským výborem, 
náklady právního zastoupení Dlužníka, náklady na ekonomické poradenství Dlužníka, výdaje
na provoz závodu Dlužníka, pohledávky z úvěrového financování, náklady na informační 
technologie (software, apod.) a další mandatorní výdaje v souladu s Reorganizačním plánem 
nebo insolvenčním zákonem. Do této skupiny budou dále patřit pohledávky z  leasingových 
splátek, které budou splatné po zahájení Insolvenčního řízení. 

[98] Do skupiny pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 
InsZ) budou patřit zejména pracovněprávní pohledávky Dlužníkových zaměstnanců. 
Pracovněprávní pohledávky Dlužníkových zaměstnanců budou hrazeny průběžně. V případě, 
že by došlo k výpadku plateb ze strany Dlužníka a za předpokladu, že budou naplněny 
podmínky zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele, budou tyto hrazeny v souladu s tímto zákonem. Zaměstnancům Dlužníka by 
tak byly uhrazeny mzdové nároky za 3 kalendářní měsíce, a to až do výše 113.076 Kč. 

9. NAVRHOVANÉ PODNIKÁNÍ A FINANCOVÁNÍ DLUŽNÍKA

9.1 Navrhované podnikání Dlužníka v průběhu Reorganizace 

[99] Dlužníkův podnik bude pokračovat pod stávající obchodní firmou, přičemž jediným 
akcionářem se stane ke Dni účinnosti RP Investor. Dlužník nepředpokládá rozšiřování svých 
podnikatelských aktivit, ke kterým má vydaná příslušná povolení. 

[100] Pohledávky věřitelů v rozsahu stanoveném Reorganizačním plánem budou uhrazeny 
bezprostředně po Dni účinnosti RP z Vypořádacích úvěrů a navýšení základního kapitálu 
Dlužníka (v případě nezajištěných věřitelů do 2 měsíců ode Dne účinnosti RP). Zbývající 
restrukturalizované pohledávky (včetně Základní pohledávky ČS a podmíněných pohledávek 
Commerzbank a České spořitelny) budou vypořádány z provozního cash flow Dlužníka
(případně refinancováním), po skončení Reorganizace. 

[101] Vedle restrukturalizace pohledávek věřitelů Dlužníka se předpokládá provozní 
restrukturalizace podniku Dlužníka pod vedením Reorganizačního manažera. Dlužník 
započne možnosti provozní restrukturalizace analyzovat ihned po podání insolvenčního 
návrhu. Implementace provozní restrukturalizace je Dlužníkem předpokládána zejména 
v období let 2016 a 2017, tj. bude pokračovat i po skončení Reorganizace. Provozní 
restrukturalizace zahrnuje zejména (i) snížení nákladů na provoz podniku Dlužníka, 
(ii) rozprodej případného nepotřebného majetku Dlužníka a (iii) stabilizaci zakázek Dlužníka 
a vyhledávání dalších obchodních příležitostí k navýšení výnosů a zisků Dlužníka, včetně 
(iv) dokončení stávajících projektů v oblasti výzkumu a vývoje nových produktů dle potřeb 
jednotlivých zákazníků. 

[102] Restrukturalizace pohledávek věřitelů Dlužníka a paralelně implementovaná provozní 
restrukturalizační opatření povedou k (i) zajištění stabilní likvidity Dlužníka (tj. generování 
dostatečného cash flow na udržení provozuschopnosti podniku Dlužníka, úhradu plánované
dluhové služby a realizaci potřebných investic), (ii) k eliminaci rizika vzniku nových 
hospodářských ztrát Dlužníka a (iii) udržení standardní a zdravé finanční struktury podniku 
Dlužníka, včetně takové struktury a objemu obchodních závazků odpovídající danému 
sektoru. Nad to Dlužník očekává, že realizace restrukturalizace pohledávek spolu s provozní 
restrukturalizací a poskytnutím nových provozních prostředků povede i k dlouhodobé 
stabilizaci Dlužníka po stránce obchodních vztahů. 

[103] V průběhu Reorganizace bude Dlužník omezen v dispozičních oprávněních. Toto omezení je 
v detailu popsáno v článcích [21] až [23] této Zprávy a dále v části 6.3 Reorganizačního plánu. 
Tento způsob omezení dispozičních oprávnění je reflektován také v návrhu na předběžné 
opatření, kterým navrhuje Dlužník omezit dispoziční oprávnění s majetkovou podstatou 
bezprostředně po zahájení Insolvenčního řízení a dále až do Dne účinnosti RP. 

[104] V průběhu realizace Reorganizačního plánu Dlužník očekává, že bude ze strany některých 
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svých stávajících a potenciálních budoucích zákazníků podroben "testu finanční stability". 
Mimo jiné v tomto směru Dlužník předpokládá v průběhu Reorganizace intenzivní komunikaci 
se zákazníky s cílem ubezpečit je o důvěryhodnosti a stabilitě aktuálně realizovaného řešení 
situace Dlužníka.

[105] V případě vztahů s dodavateli Dlužník očekává ke dni podání insolvenčního návrhu nutnost 
financovat veškeré dodávky formou předplatby. Tato skutečnost vytváří potřebu dodatečného 
provozního financování (které je předpokládáno Reorganizačním plánem až do výše 60 
milionů Kč). Tato skutečnost bude vyvolávat nutnost intenzivně řídit cash flow Dlužníka
a Dlužník proto předpokládá (zejména v průběhu roku 2016) sestavování pravidelných 
výhledů plateb a celkového cash flow na týdenní bázi na budoucí období 4 týdnů, které budou 
současně během Reorganizace předkládány IS. 

[106] V souvislosti s realizací Reorganizačního plánu Dlužník nepředpokládá žádné mimořádné 
propouštění zaměstnanců. 

[107] Rizikové faktory Reorganizace a jejich potenciální vliv na podnikání Dlužníka jsou popsány
v části 14 Zprávy. 

9.2 Provoz Dlužníka a další jeho činnost po skončení Reorganizace 

[108] Ukončení Reorganizace je předpokládáno naplněním podmínek definovaných v článku 175 
Reorganizačního plánu. 

[109] Předpokládané finanční ukazatele navrhovaného podnikání Dlužníka po zahájení 
Reorganizace a po jejím skončení jsou uvedeny níže. 

[110] Pro sestavení výhledu plánu tržeb na období 2016 - 2020 byl jako výchozí stav použit
obchodní plán Dlužníka na rok 2016. Ten byl sestaven na základě dostupných predikcí nebo 
kvalifikovaných odhadů objemových a sortimentních potřeb od rozhodujících zákazníků, 
postihuje aktuální situaci na trhu, rozhodující trendy vývoje prodeje hlavních výrobkových
skupin a zohledňuje i náběhy nových programů. Jak je uvedeno v článku [179] této Zprávy, 
vzhledem k identifikovaným rizikům Dlužník přistoupil k dlouhodobému plánu, který je jedním 
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z podkladů celé Reorganizace konzervativně. Ze všech obchodních příležitostí, které má 
aktuálně rozjednané s atributem "vysoké pravděpodobnosti uzavření budoucího kontraktu", 
bral v potaz 40 % očekávaného objemu obchodů. Zbývajících 60 % obchodních příležitostí tak 
představuje rezervu, která by měla eliminovat rizika v oblasti zakázek, které Dlužník zahrnul 
do predikcí svého podnikání.

[111] Dlužník předpokládá stabilní dobu obratu u pohledávek a zásob. V souvislosti s realizací 
provozní restrukturalizace nad rámec aktuálního finančního plánu, bude Dlužník vyhledávat 
možnosti úspor i v této oblasti (tj. zejména optimalizace výrobního procesu ve vztahu
k optimalizaci skladových zásob a efektivní proces pro inkaso pohledávek).

[112] Jako rozhodující faktor pro budoucí výrobu motorů u stávajících zákazníků Dlužníka, je 
uvažován náběh nových emisních předpisů (TIER 4 / Stage 4), resp. je modelován dopad této
změny v legislativě pro stávající výrobu jednotlivých zákazníků a pro jednotlivé výkonové 
rodiny motorů, osazovaných nyní vstřikovacími systémy vyráběnými Dlužníkem. Náběhy 
emisních předpisů byly uvažovány dle očekávané regionální účinnosti a pro jednotlivé 
výkonové kategorie motorů. Tímto klíčem pak byla zohledněna i možná meziroční sortimentní 
či objemová změna současných dodávek vstřikovacích čerpadel vyráběných Dlužníkem 
u dotčených zákazníků. 

[113] Výhled plánu tak v souvislosti s aktualizací emisních předpisů u některých zákazníků počítá 
s postupnou generační obměnou současných vstřikovacích systémů vyráběných Dlužníkem 
za nové systémy nazvané VERMi (vyráběných Dlužníkem) případně common rail řešení 
a zahájením sériových dodávek. Zároveň Dlužník deklaruje, že klíčové produkty, jejichž prodej 
se předpokládá v obchodním plánu, má ve většině případů ve fázi buď (i) masové výroby nebo 
(ii) ve fázi ukončení vývoje, otestování a schválení ze strany zákazníků. K realizaci výroby 
některých nových produktů, případně zefektivnění výrobního procesu (včetně úspory 
provozních nákladů) pak obchodní plán předpokládá realizaci pouze nezbytně nutných 
investic, jejichž pořízení bude hrazeno z prostředků generovaných provozem Dlužníka. 

[114] Ke konci roku 2016 Dlužník předpokládá schopnost načerpat cca 20 milionů Kč obchodních 
úvěrů u dodavatelů. Stabilizace dodavatelských vztahů je očekávána v průběhu roku 2017, 
kdy Dlužník předpokládá schopnost čerpat cca 55 milionů Kč dodavatelských úvěrů.   

[115] Dlužník tedy očekává postupnou stabilizaci svého podnikání prakticky v průběhu následujících 
pěti let, přičemž období roku 2016 považuje za klíčové. 

9.3 Popis zdrojů financování 

[116] Financování provozu Dlužníka bude zajištěno prostřednictvím Provozního úvěru, který 
Investor poskytne ihned po zahájení Insolvenčního řízení, a to ve třech tranších v celkové výši 
60.000.000,- Kč se sazbou 5 % p.a. Splácení Provozního úvěru je předpokládáno z větší části 
v průběhu roku 2016 a zbylé části v průběhu roku 2017.  

[117] Součástí zdrojů financování Dlužníka budou také Vypořádací úvěry poskytnuté Investorem, 
které však na rozdíl od Provozního úvěru nebudou poskytovány v režimu úvěrového 
financování dle § 41 odst. 1 ani dle § 357 InsZ. Vypořádací úvěr I bude poskytnut ve výši 
125.000.000,- Kč a Vypořádací úvěr II bude poskytnut ve výši 54.000.000,- Kč. Investor se 
zavázal po povolení Reorganizace uzavřít Smlouvu o vázaném účtu a na tento vázaný účet 
složit peněžité částky odpovídající Vypořádacím úvěrům, které je připraven Dlužníkovi 
poskytnout (a Dlužník čerpat) v případě, že dojde k nabytí účinnosti Reorganizačního plánu. 
Podmínky splácení Vypořádacích úvěrů jsou nastaveny tak, aby nebránily rozvoji 
hospodářských aktivit a podnikání Dlužníka. Nad rámec Vypořádacích úvěrů poskytne v rámci 
úpisu Nových akcií Investor Dlužníkovi další peněžní prostředky ve výši 2.000.000,- Kč. Tyto 
peněžní prostředky (celkově 56.000.000,- Kč) budou použity k uspokojení pohledávek 
nezajištěných věřitelů spolu s prostředky získanými z Vypořádacího úvěru II. Bližší informace 
o parametrech Provozního úvěru a Vypořádacích úvěrů obsahuje Reorganizační plán v části 
16 a v jeho přílohách č. 3, 7 a 8. 

[118] Další financování Reorganizačního plánu se nepředpokládá (s výjimkou dodavatelských 



Prague 1625565.20 25

úvěrů, které nejsou klasickým případem financování – viz článek [114]) a provoz Dlužníka 
bude financován z prostředků generovaných provozem Dlužníkova podniku.  

10. DOPADY REORGANIZACE NA VĚŘITELE A DALŠÍ OSOBY 

10.1 Dopady Reorganizace na práva věřitelů Dlužníka obecně 

[119] Dnem účinnosti RP zaniknou všechny pohledávky, které nebyly do Insolvenčního řízení 
přihlášeny (a přihlášeny měly být). Dnem účinnosti RP v rozsahu stanoveném 
Reorganizačním plánem zanikají práva (pohledávky) věřitelů dotčených pohledávek, včetně 
jejich zajištění (pokud Reorganizační plán nestanoví jinak) a tyto pohledávky jsou nahrazeny 
pohledávkami za podmínek uvedených v Reorganizačním plánu.  

[120] Věřiteli Dlužníka se stanou, resp. zůstanou ke Dni účinnosti RP věřitelé uvedení v 
Reorganizačním plánu za podmínek v něm uvedených, a to v rozsahu práv, která jsou jim v 
Reorganizačním plánu přiznána, resp. v rozsahu, v němž jsou jejich práva zachována.  

[121] Není-li v Reorganizačním plánu uvedeno jinak, zanikají Dnem účinnosti RP práva třetích osob 
k majetku, který náleží do majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným v
Reorganizačním plánu za podmínek v něm uvedených. 

[122] Reorganizační plán nemá vliv na nájemní práva osob, které si pronajímají Dlužníkův majetek 
s výjimkou nároků, které měly být vůči Dlužníkovi uplatněny přihláškou. To obdobně platí o 
jiných právech užívat Dlužníkův majetek (např. na základě služebnosti, výprosy, výpůjčky 
apod.).

10.2 Dopady Reorganizace na práva věřitelů dle skupin 

10.2.1 Skupina 1 (Zajištěný věřitel Commerzbank) 

[123] Ke Dni účinnosti RP dojde ke zrušení syndikátu Commerzbank a České spořitelny ze Smlouvy 
o syndikovaném úvěru. 

[124] Pohledávka Commerzbank se ke Dni účinnosti RP sníží na částku 125.000.000,- Kč (Základní 
pohledávka CB). Dlužník ke Dni účinnosti RP načerpá Vypořádací úvěr I, jehož prostředky 
budou dle Smlouvy o vázaném účtu vyplaceny v Den účinnosti RP ve prospěch 
Commerzbank.

[125] Ke Dni účinnosti RP dále vznikne Commerzbank podmíněná pohledávka, jejíž výše bude 
vyčíslena z hodnoty podniku Dlužníka k datu 31.12.2018 (Podmíněná pohledávka CB), a to v 
roce 2019 s tím, že tato bude splatná k 30.6.2020.

[126] Podmíněná pohledávka CB představuje participaci Commerzbank na případném budoucím 
zvýšení hodnoty podniku Dlužníka. Podmíněná pohledávka CB však nepřesáhne částku 
24.200.000,- Kč. Bližší informace o způsobu výpočtu výše Podmíněné pohledávky CB jsou 
uvedeny v části 9.2.3 Reorganizačního plánu. 

10.2.2 Skupina 2 (Česká spořitelna)

[127] Pohledávka České spořitelny se ke Dni účinnosti RP sníží na částku 145.200.000 Kč (dále jen 
Základní pohledávka ČS). Základní pohledávka ČS bude ode Dne účinnosti RP úročena 
úrokovou sazbou ve výši sazby PRIBOR 1M zvýšené o marži 2,5 % p.a. Úrok přirůstající k 
Základní pohledávce ČS je splatný měsíčně, vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, za který se úrok platí.  

[128] Dlužník splatí jistinu Základní pohledávky ČS v pravidelných splátkách do konce roku 2020 dle 
splátkového kalendáře uvedeného v části 9.3.1 Reorganizačního plánu. 

[129] Ke Dni účinnosti RP dále vznikne České spořitelně podmíněná pohledávka, jejíž výše bude 
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vyčíslena z hodnoty podniku Dlužníka k datu 31.12.2018 (Podmíněná pohledávka ČS), a to v 
roce 2019 s tím, že tato bude splatná k 31.12.2020

[130] Podmíněná pohledávka ČS představuje participaci České spořitelny na případném budoucím 
zvýšení hodnoty podniku Dlužníka. Podmíněná pohledávka ČS nepřesáhne částku 
72.600.000,- Kč. Bližší informace o způsobu výpočtu výše Podmíněné pohledávky České 
spořitelny jsou uvedeny v části 9.3.3 Reorganizačního plánu. 

10.2.3 Skupina 3 (Nezajištění věřitelé)

[131] Ke Dni účinnosti RP bude Dlužník čerpat Vypořádací úvěr II až do výše 54.000.000,- Kč 
z Vázaného účtu na Rozvrhový účet uvedený ve Smlouvě o vázaném účtu II. Tyto prostředky 
spolu s vkladem Investora ve výši 2.000.000,- Kč na navýšení základního kapitálu Dlužníka 
budou tvořit Rozvrhovou podstatu, která bude mezi věřitele distribuována dle podmínek 
uvedených v Reorganizačním plánu.  

[132] Věřitelé této skupiny budou uspokojeni v rozvrhu poměrně vzhledem k výši jejich přihlášených 
pohledávek, přičemž přesná výše bude vyčíslena dle mechanismu popsaného v části 9.4 
Reorganizačního plánu. Očekávaná výše plnění je 15% zjištěné výše přihlášené pohledávky, 
přičemž konkrétní výše plnění bude záviset na konkrétní výši přihlášených pohledávek, jakož i 
na rozsahu případně popřených a podmíněných pohledávek. Výše plnění pro věřitele této 
skupiny může být také významně ovlivněna, pokud vůči Dlužníkovi vznese příslušný správce 
daně nárok, na náhradu částek, které uplatní věřitelé této skupiny z opravy DPH. Dlužník 
takový nárok nebude považovat za oprávněný (nebude-li řádně přihlášen do Insolvenčního 
řízení), nicméně vzhledem k omezenému rozsahu zdrojů, které má Dlužník k dispozici, musí 
pro případ, že by v případném sporu se správcem daně nebyl úspěšný, vyčlenit rezervu pro 
úhradu takového daňového závazku. Taková rezerva bude vytvořena v rámci Rozvrhové 
podstaty určené pro uspokojení věřitelů ze skupiny 3, přičemž věřitelé budou z této části 
Rozvrhové podstaty uspokojeni až po ukončení takového sporu. Taková rezerva může dle 
odhadu Dlužníka dosahovat cca 15 milionů Kč, přičemž v takovém případě by plnění, které by 
před ukončením případného sporu se správcem daně obdrželi ostatní nezajištění věřitelé, 
kleslo na cca 10% výše jejich přihlášených pohledávek. 

10.2.4 Skupina 4 (Některé akcionářské půjčky)

[133] Pohledávky věřitelů zařazených do této skupiny ke Dni účinnosti RP zanikají. 

10.2.5 Skupina 5 (Současní akcionáři) 

[134] Účast v Dlužníkovi představující ve smyslu § 335 odst. 1 InsZ pohledávku Současných 
akcionářů ke Dni účinnosti RP zaniká v rámci snížení základního kapitálu Dlužníka a zrušení 
(zániku) Současných akcií popsaného v části 6.4 Reorganizačního plánu. Současní akcionáři 
na základě Reorganizačního plánu z titulu své účasti v Dlužníkovi neobdrží žádné plnění.  

10.2.6 Skupina 6 (Věřitelé podmíněných leasingových pohledávek)

[135] Dlužník předpokládá, že v průběhu Reorganizace nedojde ke splnění podmínek, se kterými 
přihlásí leasingoví pronajímatelé Pohledávky z předčasného ukončení do Insolvenčního řízení 
(tedy k předčasnému ukončení smluv o finančním leasingu). Pro případ, že by k naplnění 
podmínek došlo, dojde ke zpeněžení předmětů leasingu v souladu s příslušnými leasingovými 
smlouvami. V rozsahu, v němž by výtěžek zpeněžení předmětu leasingu nepostačil k uhrazení 
příslušné Pohledávky z předčasného ukončení, bude neuhrazená část takové pohledávky 
snížena na 15 % její výše a v této výši bude uspokojena jako pohledávka nezajištěná. 

10.2.7 Skupina 7 (Budoucí leasingové splátky)

[136] Do této skupiny jsou zařazeny pohledávky leasingových pronajímatelů z Budoucích 
leasingových splátek (tak jak jsou definovány v článku 93 Reorganizačního plánu). 

[137] Budoucí leasingové splátky budou pohledávkami za majetkovou podstatou. Reorganizační 
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plán krom toho potvrzuje, že nemění výši, splatnost ani další vlastnosti pohledávek 
odpovídajících Budoucím leasingovým splátkám a Budoucí leasingové splátky tak jsou
Reorganizačním plánem nedotčenými pohledávkami. Dlužník tyto pohledávky uhradí 
v souladu s článkem 94 Reorganizačního plánu, a pokud tak neučiní, pak v souladu s článkem 
151 Reorganizačního plánu.  

10.2.8 Skupina 8 (Podmíněné pohledávky České spořitelny z forfaitingových obchodů)

[138] Přihlášené Podmíněné pohledávky z forfaitingových obchodů budou uspokojeny v souladu 
s články 152 a 153 Reorganizačního plánu.

10.3 Pohledávky nedotčené Reorganizačním plánem 

[139] Kromě Budoucích leasingových splátek patří mezi další pohledávky nedotčené 
Reorganizačním plánem mimo jiné pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň 
postavené (§ 168 a 169 InsZ). K tomu blíže viz část 10 Reorganizačního plánu.  

10.4 Dopad Reorganizace na členy statutárního orgánu Dlužníka, členy dalších orgánů 
Dlužníka a jeho vedoucí zaměstnance 

[140] Ke dni předložení této Zprávy jsou členy představenstva Dlužníka (i) pan RNDr. Milan 
Medonos a (ii) pan Ing. Michal Medonos. Ke dni předložení této Zprávy je jediným členem 
dozorčí rady Dlužníka pan Ing. Petr Vykoukal. 

[141] S účinností od podání insolvenčního návrhu je do funkce člena představenstva jmenován 
Reorganizační manažer, který bude odpovědný za provedení Reorganizace. S ohledem na 
výše uvedené Dlužník v tuto chvíli nepředpokládá další dopady Reorganizace na členy 
statutárního orgánu Dlužníka ani na členy ostatních orgánu Dlužníka. 

[142] Za výkon funkce člena představenstva a dozorčí rady bude v průběhu Reorganizace těmto 
náležet odměna v souladu se smlouvami o výkonu funkce (jak uvedeno dále v tabulce). 
Vzhledem k tomu, že Insolvenční řízení nebylo dosud zahájeno, členové představenstva 
a dozorčí rady zatím neobdrželi v Reorganizaci žádné plnění. 

Funkce Fixní část 
(měsíčně) 

Bonus Ostatní plnění 

RNDr. Milan Medonos

Člen 
představenstva 

180.000,- Kč 

Odvíjí se od výše zisku
Dlužníka. Maximální výše
bonusu se rovná 50%
fixní částky vyplacené za 
jeden kalendářní rok. 

Příspěvek na stravování, 
osobní automobil,
mobilní telefon, služební
byt.

Ing. Michal Medonos

Člen 
představenstva 

90.000,- Kč 

Odvíjí se od výše zisku
Dlužníka. Maximální výše
bonusu se rovná 50%
fixní částky vyplacené za 
jeden kalendářní rok. 

Příspěvek na stravování, 
osobní automobil,
mobilní telefon, služební
byt.

Dr. Ing. Radim Valas

Člen a 
předseda 
představenstva 
s účinností ode 
dne podání
insolvenčního 
návrhu

235.000,- Kč 
Odvíjí se od hodnoty
Dlužníkova podniku
k 31.12.2018.

Služební automobil a
příspěvek na služební 
byt (o tento však bude
snížena fixní část 
odměny). 

Ing. Petr Vykoukal
Člen dozorčí 
rady

10.000,- Kč   

10.5 Dopad Reorganizace na vedoucí zaměstnance 

[143] Vedoucími zaměstnanci dlužníka jsou ve smyslu § 73 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, pan Ing. Petr Matějka vykonávající funkci viceprezidenta pro technická řešení, 
pan Ing. Pavel Nový vykonávající funkci viceprezidenta pro správu. Dlužník nepředpokládá 
žádné podstatné dopady Reorganizace na tyto vedoucí zaměstnance. Dlužník předpokládá, 
že vedoucí zaměstnanci zůstanou nadále ve svých funkcích a od zahájení Insolvenčního 
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řízení obdrží plnění v souladu s jejich stávajícími pracovními smlouvami jako pohledávky 
postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (169 InsZ). Principy odměňování 
vedoucích zaměstnanců se po schválení Reorganizačního plánu až do splnění podmínek 
uvedených v Reorganizačním plánu nemění. 

[144] Níže v tabulce následuje přehled smluv uzavřených s vedoucími zaměstnanci, a to spolu 
s vymezením jejich základních podmínek.

Jméno
zaměstnance 

Funkce Datum vzniku
pracovního poměru 

Fixní měsíční 
odměna 

Odchodné v případě 
rozvázání pracovního
poměru (zahrnuje 
rovněž případné 
odstupné)

Ing. Petr Matějka Viceprezident pro 
technická řešení 

1.9.1996 110.000,- Kč 5 měsíčních průměrných 
výdělků 

Ing. Pavel Nový Viceprezident pro
správu

1.5.2003 110.000,- Kč 5 měsíčních průměrných 
výdělků 

11. PRAVDĚPODOBNÉ USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ V KONKURSU 

[145] Vzhledem k tomu, že dosud nebylo zahájeno Insolvenční řízení, nebylo ani provedeno 
ocenění majetkové podstaty Znalcem ve smyslu § 153 InsZ. Dlužník tak v této Zprávě nemůže 
v této části Zprávy vycházet ze Znaleckého ocenění, ale vychází pouze z Indikativního 
znaleckého posudku, z informací jemu dostupných ze svého účetnictví a další relevantní 
dokumentace.

[146] V případě konkursu Dlužníka by s největší pravděpodobností došlo k zastavení provozu a 
posléze ke zpeněžení Dlužníkova majetku po částech. Takový postup by znamenal pouze 
velmi malou výtěžnost. I přes relativně vysokou účetní hodnotu Dlužníkova majetku je jeho 
reálná hodnota nízká, což je zřejmé i z popisu jednotlivých aktiv v části 7 výše a 
z Indikativního znaleckého posudku. Tuto skutečnost Dlužník demonstruje na údajích 
získaných na základě mezitímní účetní závěrky zpracované ke dni 31.10.2015 a na základě 
údajů z Indikativního znaleckého posudku. 

Mezitímní účetní 
závěrka 

Teoretická hrubá
hodnota

Reálně dosažitelná 
hodnota
uspokojení pro
věřitele 

Doba realizace Současná hodnota 
uspokojení věřitelů 

Nemovitý
majetek

207.366.000 Kč 122.960.000 Kč 108.431.000 Kč 3 roky 73.230.000 Kč 

Movitý
majetek

166.972.000 Kč 164.417.000 Kč 139.319.000 Kč 2,5 roku 100.000.000 Kč 

Zásoby 231.235.000 Kč 36.572.000 Kč 31.449.000 Kč 2 roky 24.209.000 Kč 
Pohledávky 146.298.000 Kč 109.347.000 Kč 96.865.000 Kč 1,5 roku 79.605.000 Kč 
Finanční 
majetek

2.754.000 Kč 2.754.000 Kč 2.754.000 Kč 1,5 roku 2.263.000 Kč 

Celkem 754.625.000 Kč 436.050.000 Kč 378.818.000Kč  279.759.000 Kč 

[147] Při posuzování výše uspokojení jednotlivých skupin věřitelů v případném řešení Dlužníkova 
úpadku konkursem je třeba brát v potaz, že většina jednotlivých věcí Dlužníkova podniku 
(nemovité věci, zásoby, pohledávky apod.) je zastavena ve prospěch Commerzbank jako 
agenta pro zajištění Syndikovaného úvěru. Předmětem zajištění Commerzbank je rovněž celý 
Dlužníkův podnik. Dále skutečnost, že v případném řešení Dlužníkova úpadku konkursem by 
bylo nutné přistoupit k propouštění zaměstnanců Dlužníka, které by v důsledku povinnosti 
vyplatit těmto odstupné dále zatěžovalo majetkovou podstatu. V této souvislosti dále Dlužník 
uvádí, že vzhledem k existenci kolektivní smlouvy, kterou Dlužník podepsal se svou
odborovou organizací, by výše odstupného v souladu s touto mohla být zvýšena až
o trojnásobek průměrného výdělku. Pro představu Dlužník dále uvádí, že mzdové náklady za 
rok 2014 dle účetní závěrky dosáhly částky 343.624.000,- Kč. V případě konkursu by navíc 
došlo k podstatnému navýšení nákladů na odměnu IS, která by se odvíjela od výtěžku 
zpeněžení. Dále také nelze opomenout, že v případě řešení Dlužníkova úpadku konkursem by 
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na majetkovou podstatu nepříznivě dopadlo i ukončení leasingových smluv. 

11.1 Skupina 1 (Zajištěný věřitel Commerzbank) a Skupina 2 (Česká spořitelna) 

[148] Výše uspokojení věřitelů Commerzbank a Česká spořitelna by se v případě konkursu odvíjela 
od částky dosažené zpeněžením předmětu zajištění pohledávek ze Syndikovaného úvěru, 
tedy jednotlivých závodů Dlužníka. Dle Indikativního znaleckého posudku současná hodnota 
takového potencionálního uspokojení ke Dni předložení RP činí přibližně 279.759.000,- Kč. 

11.2 Skupina 3 (Nezajištění věřitelé) 

[149] V případě řešení Dlužníkova úpadku konkursem by pohledávky věřitelů skupiny 3 byly 
uspokojovány pouze z majetku, který není předmětem zajištění Syndikovaného úvěru, tedy 
prakticky ze žádného. S ohledem na rozsah zajištění Syndikovaného úvěru a také s ohledem 
na to, že výše zajištěné pohledávky Commerzbank hodnotu tohoto zajištění převyšuje, by 
věřitelé ze skupiny 3 v případě řešení úpadku konkursem nezískali žádné plnění. 

11.3 Skupina 4 (Některé akcionářské půjčky) 

[150] Pohledávky zařazené do této skupiny by v případě konkursu podléhali stejnému režimu jako 
pohledávky nezajištěných věřitelů zařazené do skupiny 3, a proto by v případě konkursu na 
tyto pohledávky nebylo plněno. 

11.4 Skupina 5 (Současní akcionáři) 

[151] Pohledávky (ve smyslu § 335 odst. 1 InsZ) Současných akcionářů vyplývající z jejich účasti ve 
společnosti (na Dlužníkovi) by byly podle § 172 InsZ v konkursu uspokojovány pouze 
v případě úplného uhrazení všech pohledávek, kterých se týká Insolvenční řízení, s výjimkou 
pohledávek vyloučených z uspokojení ve smyslu § 170 InsZ. V rámci konkursu Dlužníka by 
tak k uspokojení těchto pohledávek nedošlo. 

11.5 Skupina 6 (Pohledávky z předčasného ukončení leasingů)  

[152] Pohledávky zařazené do této skupiny by v případě konkursu byly uhrazeny z výtěžku 
zpeněžení předmětu leasingu způsobem, který si leasingový pronajímatel s Dlužníkem 
dohodnul v příslušné Smlouvě o finančním leasingu ("Výtěžek zpeněžení předmětu 
leasingu"). Výtěžek zpeněžení předmětu leasingu by byl v souladu s příslušnou Smlouvou 
o finančním leasingu použit k uhrazení příslušné pohledávky skupiny 6, a to v celém rozsahu 
její výše až do jejího úplného uhrazení. Byl-li by Výtěžek zpeněžení předmětu leasingu vyšší 
než částka odpovídající příslušné pohledávce skupiny 6, naložil by leasingový pronajímatel 
s tímto přebytkem v souladu s příslušnou Smlouvou o finančním leasingu. 

[153] Pro případ, kdy by naopak Výtěžek zpeněžení předmětu leasingu nepostačoval k úhradě celé 
částky odpovídající příslušné pohledávce skupiny 6, byla by tato pohledávka ve zbývající části 
uspokojena jako nezajištěná pohledávka s obdobným postavením jako pohledávky skupiny 3. 

11.6 Skupina 7 (Budoucí leasingové splátky)

[154] Tyto pohledávky by měly charakter pohledávek za majetkovou podstatou, takže lze odkázat 
na články [156] a [157] níže.  

11.7 Skupina 8 (Podmíněné pohledávky České spořitelny z forfaitingových obchodů) 

[155] Pohledávky zařazené do této skupiny by, pokud by se splnila podmínka, na níž jsou vázané, 
mohly být v závislosti na vývoji konkursu uspokojeny z prostředků složených na účtu vedeném 
u České spořitelny jako jistota a ve zbytku stejným způsobem jako věřitelé skupiny 3. Pokud 
by se tak nestalo, neobdržela by Česká spořitelna v konkursu z titulu forfaitingových obchodů 
od Dlužníka žádné plnění (obdobně jako pohledávky přihlášených nezajištěných věřitelů). 

11.8 Pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené 
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[156] V případě konkursu by věřitelé těchto pohledávek byli uspokojováni v souladu s ustanoveními 
§ 168 a 169 InsZ kdykoli po rozhodnutí o úpadku Dlužníka, tedy ihned poté, co takové
uspokojení umožní stav majetkové podstaty. V případě, kdy by mezi tyto věřitele bylo nutné 
zařadit i zaměstnance s případně neuhrazenými mzdami a odstupným, resp., úřad práce, 
který by tyto dluhy za Dlužníka uhradil, by vzhledem k výši mzdových nákladů a kolektivní 
smlouvě bylo možné očekávat tyto pohledávky postavené na roveň pohledávkám za 
majetkovou podstatou ve výši až 200 milionů Kč.

[157] S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že výtěžek zpeněžení majetkové podstaty by nebyl 
dostatečný ke krytí pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 InsZ) a pohledávek jim 
postavených naroveň (§ 168 InsZ) v plné výši. S ohledem § 305 InsZ by to mimo jiné 
znamenalo, že dojde k úhradě těchto pohledávek v následujícím pořadí. Nejdříve by se 
uspokojovala odměna a hotové výdaje IS a až posléze by se poměrně uspokojovaly náklady 
spojené s údržbou a správou majetkové podstaty a pracovněprávní pohledávky Dlužníkových 
zaměstnanců, pokud by tyto vznikly po rozhodnutí o úpadku. Řešení úpadkové situace 
Dlužníka konkursem by se tudíž projevilo negativně též na výši uspokojení pracovněprávních 
pohledávek Dlužníkových zaměstnanců, kteří by patrně kromě plnění z garančního fondu 
neobdrželi nic.

12. DAŇOVÉ DOPADY NA VĚŘITELE, DLUŽNÍKA A SOUČASNÉ AKCIONÁŘE 

12.1 Účetní dopady 

[158] Příjmy věřitelů z plnění dle Reorganizačního plánu budou zdaněny v souladu s platnou právní 
úpravou, zejména s ohledem na zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 
("ZDP") a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v platném 
znění.  

[159] V návaznosti na účinky Reorganizačního plánu bude část pohledávky každého věřitele, která 
zanikne na základě Reorganizačního plánu, odepsána do nákladů na vrub příslušného účtu 
nákladů souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu pohledávek dotčených 
provedením Reorganizace. Zároveň s provedením odpisu pohledávky výše uvedeným 
způsobem věřitel zruší část vytvořené opravné položky ve výši vztahující se k pohledávce, 
případně části pohledávky dotčené provedením Reorganizace. 

[160] Zahraniční věřitelé Dlužníka postupují při řešení účtování o svých pohledávkách vůči 
Dlužníkovi v souladu s účetními předpisy platnými ve státě svého sídla, resp. daňové 
rezidence.

12.2 Daně z příjmů 

[161] Postupem podle § 8 zákona o rezervách mohou věřitelé, kteří jsou poplatníky daně z příjmů 
a vedou účetnictví, vytvořit opravnou položku až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených 
pohledávek za Dlužníkem, pokud tyto pohledávky byly řádně a včas přihlášeny 
u Insolvenčního soudu, a to v období, za které se podává daňové přiznání, anebo pokud tyto 
pohledávky uvedl Dlužník v seznamu závazků, resp. v aktualizovaném seznamu závazků 
přiloženém k Reorganizačnímu plánu. Opravnou položku nelze vytvořit ve vztahu 
k pohledávkám vyloučeným dle § 2 odst. 2 zákona o rezervách, tj. např. pohledávkám z titulu 
úvěrů a půjček, a dále k pohledávkám, o kterých při jejich vzniku nebylo účtováno ve 
výnosech.

[162] Opravné položky se zruší v návaznosti na výsledky Insolvenčního řízení nebo v případě 
účinného popření pohledávky. Dle kvalifikovaného názoru finančního poradce Dlužníka 
(společnosti Ernst & Young, s.r.o.) je s ohledem na specifika reorganizace tímto okamžikem již 
Den účinnosti RP. Finanční poradce Dlužníka nicméně podotýká, že správce daně by za 
výsledek insolvenčního řízení mohl považovat až rozhodnutí soudu, kterým bere na vědomí 
Splnění RP a následně by mohl zpochybnit daňovou uznatelnost odpisu pohledávek před 
vydáním takového rozhodnutí.
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[163] Z výše uvedeného důvodu finanční poradce Dlužníka doporučuje, aby nezajištění věřitelé měli 
před odpisem pohledávek z insolvenčního řízení vytvořeny daňové opravné položky k těmto 
pohledávkám. Odpis takových pohledávek by pak byl považován za daňově účinný právě 
s ohledem na existenci daňových opravných položek. Nezajištění věřitelé současně s odpisem 
části pohledávek rozpustí vytvořené daňové opravné položky k pohledávkám zaniklým v rámci 
Insolvenčního řízení. 

[164] Věřitel naopak svou zaniklou pohledávku, resp. její část, může uplatnit jako náklad, který je za 
podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP daňově účinný, a věřitel si o tuto 
odepsanou pohledávku může snížit základ daně. Jednou z klíčových podmínek je, že Dlužník 
měl věřitelovu pohledávku uvedenou správně v seznamu závazků, který přiložil 
k insolvenčnímu návrhu.  

12.3 Daň z přidané hodnoty 

[165] Věřitelé mají dále možnost provést opravu základu a výše daně za podmínek stanovených 
v zákoně o dani z přidané hodnoty. To se týká zejména těch věřitelů skupiny č. 3, kteří splňují 
zákonem stanovené podmínky, jejichž právo na úplatu za Dlužníkovi před rozhodnutím 
o úpadku poskytnuté plnění bude ke Dni účinnosti RP sníženo v souladu s Reorganizačním 
plánem na částku odpovídající součtu Základní pohledávky a Maximálního podmíněného 
nároku, a to v souladu s § 36 odst. 1 a § 42 odst. 1 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty.  

[166] Oprava se provede vystavením opravného daňového dokladu do 15 dnů od zjištění 
skutečností, na základě kterých provedli odpis pohledávek. Oprava se promítne do přiznání k 
DPH za zdaňovací období, ve kterém je opravný daňový doklad doručen Dlužníkovi. 

[167] Finanční poradce Dlužníka však upozorňuje, že aplikace tohoto institutu není v České 
republice s ohledem na nízký počet reorganizací příliš častá a správce daně může klást 
dodatečné dotazy k jeho uplatnění. Oprava základu daně je dle názoru finančního poradce 
Dlužníka možná zejména s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské Unie.

1

[168] Opravu základu daně a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího 
období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného zdanitelného 
plnění, nebo došlo k přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě neuskutečnilo (tj. daňové 
přiznání, ve kterém je prováděna oprava musí být v této lhůtě podáno). 

12.4 Daňové dopady na Podmíněnou pohledávku CB a Podmíněnou pohledávku ČS 

[169] Dle názoru finančního poradce Dlužníka Commerzbank a Česká spořitelna mohou na základě 
výsledků Insolvenčního řízení odepsat část pohledávek, v jejichž výši může následně 
vzniknout Podmíněná pohledávka CB a Podmíněná pohledávka ČS. Odpis pohledávky je 
daňově uznatelným nákladem za stejných podmínek jako u ostatních částí zajištěných 
pohledávek.

[170] O případném vzniku Podmíněné pohledávky CB a Podmíněné pohledávky ČS budou 
Commerzbank a Česká spořitelna účtovat do výnosů. Jedná se o zdanitelný příjem. Vznik 
Podmíněné pohledávky CB a Podmíněné pohledávky ČS je osvobozen od DPH, protože se 
uskutečnil v rámci finanční činnosti Commerzbank a Česká spořitelna. 

12.5 Vybrané daňové dopady na Dlužníka 

[171] Dlužník v návaznosti na výsledek Insolvenčního řízení odepíše část závazků, které zanikly v 
rámci Insolvenčního řízení do výnosů. Analogicky s postupem u věřitelů je dle kvalifikovaného 
názoru finančního poradce Dlužníka (společnosti Ernst & Young, s.r.o.) s ohledem na 
specifika reorganizace tímto okamžikem již Den účinnosti RP. Rizika takového přístupu jsou 
identická s těmi, na které bylo upozorňováno výše. Výnos z odpisu závazků při Reorganizaci 

1
 Např. rozsudek Soudního dvora Evropské Unie C 337/13 ze dne 15.5.2014. 
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je od daně osvobozen. 

[172] Je-li provedena oprava základu daně a výše DPH nezajištěným věřitelem, je Dlužník podle 
ZDPH povinen provést opravu odpočtu daně (tj. vrátit DPH z odepsané části pohledávky ve 
výši 85 %). Oprava se provede v přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém se Dlužník 
dozví o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti opravu provést (tj. v okamžiku, kdy se
dozví, že Insolvenční soud reorganizaci schválil). Za této situace čekat na doručení opravného 
daňového dokladu nezajištěným věřitelem. Vrácená DPH není daňové uznatelným nákladem. 

[173] Dle názoru finančního poradce Dlužníka však není s ohledem na specifika reorganizace zcela 
jasné, zda lze v takovém případě použít obecné ustanovení ZDPH. Nelze totiž s jistotou určit, 
zda vzniklé pohledávky státu vůči Dlužníkovi představují pohledávky za majetkovou 
podstatou. U pohledávek státu vzniklých opravou základu DPH za dlužníky v insolvenčním 
řízení, je-li úpadek řešen formou konkurzu, obecné soudy opakovaně judikovaly, že takové 
pohledávky nemají charakter pohledávek za majetkovou podstatou. Jelikož obdobná
judikatura neexistuje pro případ reorganizace, nelze tento závěr potvrdit ani vyvrátit. Lze 
nicméně očekávat, že správce daně bude opravu odpočtu DPH vyžadovat. Dlužník v zájmu 
svých věřitelů a na základě řady soudních rozhodnutí však vychází z toho, že takové nároky 
správce daně zapodstatové nejsou. 

12.6 Daňové dopady na Současné akcionáře 

[174] Daňové dopady na Současné akcionáře se nepředpokládají s výjimkou případů, kdy Současní 
akcionáři mají vůči Dlužníkovi běžnou pohledávku (z úvěrů čerpaných Dlužníkem), na kterou 
se pak uplatní výše uvedené principy podobně jako na pohledávky jiných věřitelů.  

13. ÚČAST PROPOJENÝCH OSOB 

[175] Ke dni předložení Reorganizačního plánu má Dlužník více akcionářů. Přehled Současných 
akcionářů i výše jejich podílů na základním kapitálu Dlužníka je uveden v části 5.3 této Zprávy. 
Žádný z akcionářů Dlužníka nevykonává na Dlužníka rozhodující vliv. Dlužník není členem 
koncernu.

[176] Ke dni předložení Reorganizačního plánu má Dlužník se svými akcionáři uzavřeny úvěrové 
smlouvy. Přehled těchto smluv je součástí seznam závazků Dlužníka, který tvoří Přílohu č. 29 
Reorganizačního plánu. Reorganizační plán tyto závazky zařazuje do dvou skupin, a to do 
skupiny 3 a do skupiny 4. Závazky Dlužníka ze skupiny 4 zanikají ke Dni účinnosti RP bez 
dalšího. U závazků ze skupiny 3 se předpokládá, že budou uspokojeny ve výši 15% zjištěné 
výše přihlášené pohledávky stejně jako ostatní nezajištění věřitelé. 

[177] Vyjma výše uvedených úvěrových smluv má akcionář Dlužníka, pan Milan Medonos, 
s Dlužníkem uzavřenou smlouvu o výkonu funkce ze dne 19.6.2014. Za výkon funkce náleží 
panu Medonosovi základní měsíční odměna ve výši 180.000,- Kč a variabilní roční odměna, 
která se odvíjí od ziskovosti Dlužníka. Maximální rozsah variabilní složky odměny činí 50% 
roční základní odměny. Dlužník na základě této smlouvy dále panu Medonosovi poskytuje 
příspěvek na stravování, osobní automobil a služební byt. V případě odvolání pana Medonose 
z funkce člena představenstva mu náleží odchodné ve výši trojnásobku jeho měsíčního 
výdělku. Právo na odchodné nevzniká v případě, že je odvolán pro neplnění závazků ze 
smlouvy o výkonu funkce nebo pro důvody, pro které, pokud by vykonával srovnatelnou 
činnosti v pracovním poměru, by bylo možné dát výpověď podle § 52 písm. f) a g) zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je uzavřena na dobu 
trvání výkonu funkce.

[178] Současný akcionář Dlužníka, pan Grzegorz Hóta, je se svým podílem ve výši 95 % na 
Investorovi osobou ovládající Investora (ve smyslu § 74 ZOK). Zbývající podíl ve výši 5 % na
Investorovi je ve vlastnictví společnosti Go com a.s, se sídlem se sídlem Praha 8 - Karlín, 
Sokolovská 394/17, PSČ 18600, IČO: 272 27 308, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15369. V této společnosti je pan Grzegorz Hóta 
většinovým akcionářem a dále také předsedou představenstva. V rámci plnění 
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Reorganizačního plánu se Investor stane 100% vlastníkem akcií Dlužníka, a to v důsledku 
úpisu Nových akcií na základě Smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs Nových akcií bude 
v souladu se Smlouvou o úpisu složen do Dne účinnosti RP na bankovní účet Dlužníka 
č. 2765752/0800 vedený u České spořitelny. 

14. RIZIKOVÉ FAKTORY

14.1 Obchodní rizika

[179] Obchodní plán Dlužníka verifikovaný ekonomickým poradcem Dlužníka Ernst & Young, který
slouží jako podklad/vstup připraveného Reorganizačního plánu byl vedením Dlužníka 
vypracován v konzervativní variantě očekávatelného budoucího vývoje. Konzervativní přístup 
k tvorbě finančního plánu pro období 2016 – 2020 je představován (v rovině obchodní) 
zejména následujícími předpoklady: 

(a) Během celého období finančního plánu Dlužník nepředpokládá vývoj a prodej nových 
výrobků a plán tedy vychází z očekávaných prodejů stávajících výrobků. 

(b) Ze všech obchodních příležitostí, které má Dlužník aktuálně rozjednané se zákazníky 
a přisuzuje jim atribut "vysoká pravděpodobnost uzavření budoucího kontraktu" bere 
připravený plán v potaz maximálně 40% objemu jejich pravděpodobnostní hodnoty. 
Tuto skutečnost ilustruje následující graf, který rozděluje plánované budoucí příjmy na 
dva zdroje: (i) stávající kontrakty a (ii) nové kontrakty:

[180] Mezi hlavní obchodní rizika předkládané Reorganizace tak patří: 

14.1.1 Riziko snížení důvěry stávajících odběratelů ve finanční stabilitu Dlužníka 

[181] Vedení Dlužníka připouští potenciální riziko negativního dopadu formálního procesu 
Reorganizace na vnímání jeho finanční stability ze strany jeho odběratelů/zákazníků. 
Zákazníci Dlužníka na roční bázi ověřují jeho finanční stabilitu z titulu ujištění se o dlouhodobé 
udržitelnosti vzájemných obchodních vztahů (článek [104] výše). V této rovině platí, že 
z technologických a certifikačních důvodů je potenciální přesun výroby k jinému dodavateli (i) 
časově náročný (6+ měsíců), (ii) procesně náročný a rizikový (otázka certifikace a kvality) a 
(iii) finančně náročný (proces převodu výroby na jiného dodavatele s sebou nese značné 
náklady zejména v rovině nutné homologace výrobků potenciálního nového dodavatele). 
Pravděpodobnost krystalizace tohoto rizika do obchodních výkonů Dlužníka by dle vyjádření 
vedení Dlužníka výrazně narůstala v případě, že by se formální proces Reorganizace 
nepodařilo ukončit v roce 2016. 

14.1.2 Riziko dalšího propadu tržeb u jednoho konkrétního zákazníka z titulu
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potenciálně pokračujícího oslabení ruského trhu a propadu rublu.  

[182] Dlužník vnímá potenciální riziko pokračování nižších a nestabilních objemů zakázek pro jeho 
zákazníka závislého na vývoji ruského trhu. Toto riziko Dlužník v rámci predikce plánu
eliminoval konzervativním odhadem objemu dodávek pro tohoto zákazníka pro následující
období (oproti roku 2015 se předpokládá udržení stejného objemu přes navýšené výhledy 
zákazníka). Dále Dlužník již v druhé polovině roku 2015 jednal s vybranými koncovými 
zákazníky tohoto zákazníka, kteří při těchto jednáních jasně deklarovali svoji potřebu umístění 
produktů Dlužníka do jejich finálních výrobků z důvodů spolehlivosti, kvality. V rámci těchto 
jednání byla diskutována i možnost přímých odběrů produktů Dlužníka těmito koncovými 
zákazníky. Dlužník chce primárně jednat se svým dlouhodobým zákazníkem o zajištění 
stabilních objemů dodávek včetně zajištění jejich řádného uhrazení. Jednání s koncovými 
zákazníky tak Dlužník považuje pouze za alternativní cestu, která by však ve velké míře 
eliminovala rizika u tohoto zákazníka.

14.1.3 Riziko oslabení důvěry ve finanční stabilitu Dlužníka ze strany jeho dodavatelů 
následované požadavky na realizaci před-plateb za dodané zboží či současně 
požadavky na navýšení jednotkových cen.

[183] V souvislosti se spuštěním formálního procesu Reorganizace a odpisem pohledávek na straně 
dodavatelů Dlužníka lze očekávat požadavky ze strany jeho dodavatelů na realizaci před-
plateb za dodávané zboží a případně i požadavky na navýšení jednotkových cen za dodávané 
výrobky.

14.2 Finanční rizika 

[184] Předkládaný Reorganizační plán má podporu Investora, stejně jako jeho financujících 
subjektů. Dlužník považuje Investora za kapitálově silný subjekt, který je hned na počátku 
Reorganizace připraven poskytnout Provozní úvěr. Dle Dlužníka jsou tedy finanční rizika 
s Reorganizačním plánem spojená minimální.  

14.2.1 Pravděpodobnost, s níž podle názoru předkladatele RP mohou rizikové 
skutečnosti nastat a pravděpodobné dopady, které by to na navrhovanou 
Reorganizaci mělo. 

[185] Riziko snížení důvěry stávajících odběratelů ve finanční stabilitu Dlužníka souvisí s dobou 
trvání formálního procesu, kdy podle vedení Dlužníka platí, že čím déle bude trvat formální 
proces Reorganizace, tím větší bude pravděpodobnost krystalizace tohoto rizika. Proto
Dlužník zvolil formu tzv. předpřipravené Reorganizace, která umožňuje eliminovat délku 
tohoto procesu na minimum. Bude-li formální proces ukončen počátkem 2. pololetí 2016 (jak 
zamýšlí Dlužník komunikovat vůči třetím osobám, neboť předpokládá standardní průběh 
Insolvenčního řízení), je riziko snížení důvěry stávajících odběrů minimální (s nulovými 
dopady do hospodaření Dlužníka v průběhu formálního procesu Reorganizace a potenciálně 
minimálními dopady do jeho hospodaření po ukončení formálního procesu Reorganizace). 

[186] Riziko popsané článku [182] je stěží předvídatelné. Měl-li by tento zákazník odebrat nulové 
množství výrobků v roce 2016, tak dopad do hospodaření Dlužníka v rovině tržeb za vlastní 
výrobky by představoval částku 90 milionů Kč (cca 4 mil Kč do EBITDA Dlužníka při 
předpokladu 4% EBITDA marže). 

[187] Riziko oslabení důvěry ve finanční stabilitu Dlužníka ze strany jeho dodavatelů následované 
požadavky na realizaci předplateb za dodané zboží či současně požadavky na navýšení 
jednotkových cen (článek [183]) bylo téměř v plné výši integrováno do finančního plánu 
Dlužníka, který slouží jako podklad pro předkládaný Reorganizační plán. Finanční plán 
Dlužníka pro rok 2016 předpokládá, že v měsíci ukončení Reorganizace budou všechny 
dodávky Dlužníkovi ze strany jeho dodavatelů hrazeny formou předplateb. Do konce roku 
2016 pak Dlužník předpokládá načerpání obchodních úvěrů ve výši 20 milionů Kč (oproti 
standardní roční výši cca 120 milionů Kč; tedy více než 80% dodávek financováno formou 
předplateb, což je stále relativně konzervativní odhad). 
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[188] Dalším rizikem, které Dlužník v této části považuje za nezbytné zmínit, je riziko porušení 
některých závazků vyplývajících ze (i) Zástavních smluv ČS a (ii) z Dohody o úpravě 
některých práv a povinností souvisejících se Základní pohledávkou ČS (vzor této smlouvy je 
součástí Reorganizačního plánu jako Příloha č. 22). Ačkoliv Dlužník vyvine veškeré možné 
úsilí k tomu, aby k porušení těchto závazků nedošlo, nelze toto zcela vyloučit. Porušení těchto 
závazku by ve svém důsledku mohlo znamenat vyhlášení okamžité splatnosti Základní 
pohledávky ČS a s tím související ohrožení proveditelnosti Reorganizace. 

14.3 Právní rizika

[189] Právní rizika jsou spojená zejména s procesem schvalování Reorganizačního plánu (včetně 
oddalování nabytí právní moci usnesení o jeho schválení) a s průběhem Insolvenčního řízení. 

[190] Dlužník předpokládá dodržování zákonných lhůt v rámci Insolvenčního řízení. Proti usnesení 
o schválení Reorganizačního plánu nicméně mohou podat odvolání v zákonné lhůtě ti 
z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí Reorganizačního plánu. Takovýto krok by měl za 
následek odklad účinnosti schváleného Reorganizačního plánu, což by mohlo mít ve svém 
důsledku negativní dopad na věřitele z důvodu prodloužení doby trvání Reorganizace, s tím 
spojené vyšší provozní náklady. Pravděpodobnost odkladu účinnost RP nelze dost dobře 
odhadnout, avšak vzhledem k předběžným jednáním se zajištěným věřitelem a výrazně 
vyššímu uspokojení nezajištěných věřitelů oproti řešení úpadku Dlužníka konkursem, 
odhaduje Dlužník pravděpodobnost jako nízkou. 

[191] Rizika spojená s plněním Reorganizačního plánu představují rizika, která mohou ovlivnit 
fungování Dlužníka v období po schválení Reorganizačního plánu. S ohledem na to, že 
Reorganizační plán předpokládá pokračování fungování Dlužníka v nezměněné podobě a pod 
vedením Reorganizačního manažera, hodnotí Dlužník rizika plněním Reorganizačního plánu 
jako nízká.

15. PŘEDPOKLADY PRO SCHVÁLENÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU SOUDEM 

15.1 Přijetí Reorganizačního plánu před zahájením Insolvenčního řízení 

[192] Dlužník dle § 148 odst. 2 InsZ společně s Insolvenčním návrhem, ve kterém jako způsob 
řešení úpadku navrhuje Reorganizaci, předloží Insolvenčnímu soudu Reorganizační plán, 
který bude přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů Dlužníka, počítanou podle výše 
jejich pohledávek, a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů Dlužníka, počítanou podle 
výše pohledávek. V takovém případě spojí Insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku 
i rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. 

15.2 Schválení Reorganizačního plánu soudem po zahájení Insolvenčního řízení 

[193] Insolvenční soud schválí Reorganizační plán, jestliže:  

(a) je v souladu s insolvenčním zákonem a jinými právními předpisy;  

(b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován 
nepoctivý záměr;  

(c) jej každá hlasující skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 InsZ považuje 
za skupinu, která jej přijala;  

(d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni 
účinnosti Reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by 
zřejmě obdržel, kdyby Dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající 
věřitel souhlasí s nižším plněním;  

(e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly 
uhrazeny nebo mají být podle Reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se 
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Reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi Dlužníkem a příslušným 
věřitelem dohodnuto jinak. 

[194] Dle ustanovení § 347 odst. 1 InsZ platí, že v případě, kdy se pro přijetí Reorganizačního plánu 
vyslovila většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu 
celkové jmenovité hodnoty pohledávek hlasujících věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina 
věřitelů Reorganizační plán přijala. 

[195] Dle ustanovení § 347 odst. 2 InsZ platí, že, jde-li o Současné akcionáře, tato skupina přijala 
Reorganizační plán, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila většina Současných akcionářů a 
současně souhrnný podíl těchto Současných akcionářů musí představovat alespoň dvě třetiny 
základního kapitálu Dlužníka.

[196] Dle 347 odst. 3 InsZ platí, že má-li věřitel více pohledávek zařazených do různých skupin 
hlasuje prostřednictvím každé takové pohledávky v těchto skupinách zvlášť. 

[197] Dle 347 odst. 4 InsZ dále platí, že skupina věřitelů, jejichž pohledávky nejsou Reorganizačním 
plánem dotčeny, se vždy považuje za skupinu, která Reorganizační plán přijala; obdobně to 
platí pro jednotlivé věřitele této skupiny. 

[198] Ustanovení § 348 odst. 2 InsZ stanoví, že insolvenční soud může schválit Reorganizační plán, 
i když není splněna podmínka přijetí Reorganizačního plánu každou skupinou věřitelů, jestliže 
Reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů 
uvedených v § 335 InsZ (tj. Současní akcionáři). Učiní tak za předpokladu, že Reorganizační 
plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny 
věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině Reorganizační plán 
spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a 
uskutečnění Reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho 
likvidaci, ledaže je likvidace Reorganizačním plánem předvídána. 

[199] Reorganizační plán se považuje za spravedlivý dle ustanovení § 349 InsZ: 

(a) Reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé skupině zajištěných věřitelů, 
která ho nepřijala, za spravedlivý, mají-li podle něj věřitelé takové skupiny získat 
k zajištění svých pohledávek stejný nebo obdobný druh zajištění, v témže pořadí, ke 
stejnému nebo obdobnému majetku dlužníka, případně k jinému majetku dlužníka 
nejméně stejné hodnoty, stanovené ke Dni účinnosti RP a obdržet plnění, jehož 
současná hodnota ke dni účinnosti Reorganizačního plánu se bude rovnat nejméně 
hodnotě zajištění stanovené ve znaleckém posudku. 

(b) Není-li dále stanoveno jinak. Reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé 
skupině nezajištěných věřitelů, která ho nepřijala, za spravedlivý, jestliže podle něj má 
každý věřitel zařazený do takové skupiny získat plnění, jehož současná hodnota ke 
dni účinnosti Reorganizačního plánu není nižší než jmenovitá hodnota jeho zjištěné 
pohledávky s úrokem ke dni účinnosti Reorganizačního plánu, nebo jestliže podle něj 
žádný z věřitelů, jehož pohledávka je podřízena pohledávkám takové skupiny, 
neobdrží žádné plnění. 

(c) Reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé skupině věřitelů uvedených 
v § 335 InsZ, která ho nepřijala, za spravedlivý, má-li podle něj každý z těchto věřitelů 
ke Dni účinnosti RP obdržet nejméně takové plnění, kterého by se mu zřejmě dostalo, 
kdyby po skončení Insolvenčního řízení, ve kterém byl dlužníkův úpadek řešen 
konkursem, proběhla likvidace takového dlužníka. 

(d) Podmínka uvedená v § 349 odst. 3 InsZ je splněna, jestliže na základě 
Reorganizačního plánu některá skupina nezajištěných věřitelů nezíská plnění, jehož 
celková současná hodnota ke Dni účinnosti RP je alespoň stejná jako celková 
jmenovitá hodnota všech zjištěných pohledávek věřitelů zařazených do této skupiny 
včetně úroku k těmto pohledávkám ke dni účinnosti Reorganizačního plánu. 
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15.3 Ke splnění jednotlivých podmínek: 

15.3.1 Soulad Reorganizačního plánu s insolvenčním zákonem 

[200] Reorganizační plán je plně v souladu s insolvenčním zákonem. Reorganizační plán obsahuje 
předepsané náležitosti uvedené v § 340 odst. 1 a v ostatních ustanoveních insolvenčního 
zákona.

15.3.2 Test poctivého záměru 

[201] Dlužník čestně prohlašuje, že Reorganizační plán sleduje poctivý záměr. 

15.3.3 Srovnání reorganizace s konkursem (test nejlepšího zájmu)

[202] Každý věřitel získá podle tohoto Reorganizačního plánu plnění, jehož celková současná 
hodnota je ke dni účinnosti Reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, 
které by zřejmě obdržel, kdyby Dlužníkův úpadek byl řešen konkursem (srov. část 11 výše). 

15.3.4 Úhrada prioritních pohledávek

[203] Pohledávky za podstatou a pohledávky jim na roveň postavené, které nebudou uspokojeny ke 
Dni účinnosti RP, budou uspokojeny v souladu s částí 10 Reorganizačního plánu, tj. přede 
Dnem účinnosti RP nebo bezprostředně poté, eventuálně v souladu s příslušnými smlouvami 
(což je případ Vypořádacích úvěrů a Provozního úvěru). Tento závěr se opírá též o obchodní 
model vývoje Dlužníkova podnikání, verifikovaný finančním poradcem Dlužníka, jehož hlavní 
položky jsou shrnuty v části 9 výše. 

15.3.5 Přijetí Reorganizačního plánu skupinami věřitelů 

[204] Reorganizační plán podléhá přijetí ze strany věřitelů zařazených do skupin 1, 3, 4 a 5 a za 
splnění dalších podmínek § 51 InsZ také skupinami 2, 6 a 8.  

(a) Dlužník předpokládá přijetí Reorganizačního plánu skupinami 1 a 3, jelikož 
s majoritními věřiteli těchto skupin Reorganizační plán důkladně vyjednával. 

(b) Dlužník se bude snažit zajistit podporu Reorganizačního plánu i s dalšími věřiteli ve 
skupině 3, nicméně s ohledem na počet dotčených věřitelů nebylo pro Dlužníka 
realistické tento s nimi detailně vyjednávat. V případě nepřijetí Reorganizačního plánu 
touto skupinou navrhuje Dlužník Insolvenčnímu soudu schválení Reorganizačního 
plánu dle § 348 odst. 2 InsZ (viz níže);

(c) Skupina 4 Reorganizační plán podporuje a věřitelé této skupiny jsou srozuměni s tím, 
že neobdrží žádné plnění; 

(d) Skupinu 5 tvoří Současní akcionáři, a tudíž Dlužník předpokládá, že Reorganizačního 
plán přijme. V případě, že by tito Reorganizační plán nepřijali, navrhuje Dlužník 
Insolvenčnímu soudu schválení Reorganizačního plánu dle § 348 odst. 2 InsZ (viz 
níže); a

(e) U skupiny 7 se má za to, že Reorganizační plán přijala (§ 347 odst. 4 InsZ); 

(f) Věřitelé skupin 2, 6 a 8 o Reorganizačním plánu hlasují v případě splnění předpokladů 
§ 51 odst. 4 InsZ.

15.4 Schválení Reorganizačního plánu dle § 348 odst. 2 InsZ 

[205] Podmínky dle § 348 odst. 2 budou i v případě nesouhlasu některé z hlasujících skupin věřitelů 
splněné. 

(a) Reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci 
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každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala; 

V rámci skupiny 3 (a případně 6, budou-li pohledávky těchto věřitelů existovat) je se 
všemi pohledávkami nakládáno stejně, tudíž je zajištěno rovné zacházení.  

(b) Lze důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění Reorganizačního plánu 
nepovede k dalšímu úpadku Dlužníka;

Z finančního plánu uvedeného v článcích [109] a [179] této Zprávy lze dovodit, že 
uskutečnění Reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku Dlužníka. 

(c) Reorganizační plán je ve vztahu ke každé skupině, která jej nepřijala, spravedlivý. 

Ve vztahu ke skupinám 3 a 4 (případně skupině 6 a 8, budou-li jejich pohledávky 
existovat) bude naplněn test dle § 349 odst. 2, protože akcionáři (skupina 5 – věřitelé 
dle § 335 odst. 1 InsZ), jako jediná skupina věřitelů, jejichž pohledávky jsou podřízené 
pohledávkám nezajištěných věřitelů ze skupin 3 a 4, neobdrží žádné plnění. 

Ve vztahu ke skupině 5 bude naplněn test dle § 349 odst. 2 InsZ, protože žádná 
skupina nezajištěných věřitelů nezíská plnění, jehož celková hodnota ke Dni účinnosti 
RP je alespoň stejná, jako celková jmenovitá hodnota všech přihlášených pohledávek 
z této skupiny.

16. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 

[206] Proti rozhodnutí o schválení Reorganizačního plánu mohou podat odvolání jen ti z věřitelů, 
kteří hlasovali pro jeho odmítnutí (tj. věřitelé, kteří o přijetí Reorganizačního plánu nehlasují, 
nemohou podat odvolání). Proti rozhodnutí o zamítnutí Reorganizačního plánu mohou podat 
odvolání Dlužník a věřitelé, kteří hlasovali pro jeho přijetí. 

17. ZDROJE INFORMACÍ OBSAŽENÝCH VE ZPRÁVĚ A PŘÍLOHY 

[207] Při zpracování této Zprávy Předkladatel čerpal zejména z těchto zdrojů: 

(a) Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška 
č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 
ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů; 

(b) Indikativní znalecký posudek;

(c) Veřejně dostupné informace o konkurenci, vývoj měnových kurzů (www.cnb.cz); 

(d) Veřejně dostupné informace o vývoji hodnoty HDP; 

(e) http://stats.oecd.org/;

(f) http://www.worldbank.org/ ;

(g) Výroční zpráva Dlužníka za rok 2014; 

(h) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; 

(i) Výpisy z obchodního rejstříku; 

(j) Podnikatelský plán Dlužníka 2015 – 2019 v. 1 z 22.12.2014

[208] Součástí této Zprávy jsou následující přílohy: 
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PŘÍLOHA č. 1HLASOVACÍ LÍSTEK 

PŘÍLOHA č. 2 POPIS MAJETKU VE VLASTNICTVÍ TŘETÍCH OSOB 

PŘÍLOHA č. 3 REORGANIZAČNÍ PLÁN
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PŘÍLOHA Č. 1 
HLASOVACÍ LÍSTEK



HLASOVACÍ LÍSTEK –  O REORGANIZAČNÍM PLÁNU 
 

Soud:  Sp. zn.:  
    

Schůze věřitelů svolána na den:  
 

DLUŽNÍK 

01 Typ: Fyzická osoba Státní příslušnost:i  
Příjmení:  Jméno:  
Titul za jm.:  Titul před jm.:  

Osobní 
 údaje 

Dat. narození:ii  Rodné číslo:  
Údaj o podnik.iii IČ:  Jiné registr.č.:  

Obec:  PSČ:  
Ulice:  Č. p.:  

Trvalé 
 bydliště 

Stát:    
 

02 Typ: Právnická osoba Právní řád založení:i  
Název/obch.firma:  Právnická 

osoba IČ:  Jiné registr.č.:  
Obec:  PSČ:  
Ulice:  Č. p.:  

Sídlo 

Stát:    
 

VĚŘITEL 
 03 Typ: Fyzická osoba Státní příslušnost:i  

Příjmení:  Jméno:  
Titul za jm.:  Titul před jm.:  

Osobní 
 údaje 

Dat. narození:ii  Rodné číslo:  
Údaj o podnik.iii IČ:  Jiné registr.č.:  

Obec:  PSČ:  
Ulice:  Č. p.:  

Trvalé 
 bydliště 

Stát:    
 

04 Typ: Právnická osoba Právní řád založení:i  
Název/obch.firma:  Právnická 

osoba IČ:  Jiné registr.č.:  
Obec:  PSČ:  
Ulice:  Č. p.:  

Sídlo  

Stát:    
 
05 Korespondenční adresa:iv 

Obec:  PSČ:  
Ulice:  Č. p.:  

Korespondenční 
adresa 

Stát:    
 
Elektronická adresa:    Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb: 
   



 

06 POHLEDÁVKA     
 Datum podání:   Na částku:  
         
 Přihlášku podal hlasující věřitel:  Ano  Ne (Pokud ne, uveďte níže kdo přihlášku podal) 
         

Příjmení:  Jméno:  
Titul za jm.:  Titul před jm.:  

Osobní 
 údaje 

Dat. narození:ii  Rodné číslo:  
Údaj o podnik.iii IČ:  Jiné registr.č.:  

Obec:  PSČ:  
Ulice:  Č. p.:  

Trvalé 
 bydliště 

Stát:    
         

Název/obch.firma:  Právnická 
osoba IČ:  Jiné registr.č.:  

Obec:  PSČ:  
Ulice:  Č. p.:  

Sídlo 

Stát:    
         
07 Rozhodnutí o vstupu nabyvatele do řízení: 
         
Č.j:   

         
 ze dne:  v rozsahu pohledávky:  
         
Pohledávka je zjištěna  Ano  Ne ve výši (Kč):  
         
08 Návrh reorg. plánu podal:  dlužník  jiná osoba (níže doplňte její identitu) 
     

Příjmení:  Jméno:  
Titul za jm.:  Titul před jm.:  

Osobní 
 údaje 

Dat. narození:ii  Rodné číslo:  
Údaj o podnik.iii IČ:  Jiné registr.č.:  

Obec:  PSČ:  
Ulice:  Č. p.:  

Trvalé 
 bydliště 

Stát:    
         

Název/obch.firma:  Právnická 
osoba IČ:  Jiné registr.č.:  

Obec:  PSČ:  
Ulice:  Č. p.:  

Sídlo 

Stát:    
         
 
 
 
 
 
 



09 PŘEDMĚT A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ 
         

Ve věci přijetí reorganizačního plánu hlasuji: 
        
 pro přijetí  proti přijetí   
         

10    V  dne  
    

 Podpisem stvrzuje Věřitel Jiná osoba   
       

Příjmení:  Jméno:  
Titul za jm.:  Titul před jm.:  
Bydliště:  PSČ:  
Ulice:  Č. p.:  

 
 

11 Věřitel 

Stát:   
       

Příjmení:  Jméno:  
Titul za jm.:  Titul před jm.:  
Bydliště:  PSČ:  
Ulice:  Č. p.:  

12 Jiná osoba – 
fyzická osoba 

Stát:    
   

Název/obch.firma:  
IČ.:  Jiné registr. č.:  
Obec:  PSČ:  
Ulice:  Č. p.:  

13 Jiná osoba-
právnická 

osoba 
Stát:    

   
Podpis:  Potvrzení úředního ověření podpisu: 

 
 
 
 

 

 

 

   

 
V případě nedostatku místa použijte volný papír, který označte číslem pole a vložte jej k hlasovacímu lístku jako 
přílohu. 
                                                 
i vyplní se pouze u zahraničních osob 
ii lze alternativně zvolit, zda se vyplní datum narození nebo rodné číslo 
iii vyplní se pouze u podnikatele 
iv vyplňte pokud se liší od sídla či trvalého bydliště 
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PŘÍLOHA Č. 2 
POPIS MAJETKU VE VLASTNICTVÍ TŘETÍCH OSOB 



Věc Vlastník Titul užívání Název smlouvy SPZ

Kruhoměr FORMTESTER MMQ400-2B CNC Erste Leasing, a.s. finanační leasing Smlouva o finančním leasingu číslo: 1171400001 nemá

Měřič HOMMEL-ETAMIC Erste Leasing, a.s. finanační leasing Smlouva o finančním leasingu číslo: 1171400002 nemá

Měřič vstřiku MIQ Erste Leasing, a.s. finanační leasing Smlouva o finančním leasingu číslo: 1171400003 nemá

Digitální měřič profilů KEYENCE Erste Leasing, a.s. finanační leasing Smlouva o finančním leasingu číslo: 1171400004 nemá

Měřící přístroj MarSurf LD260 Erste Leasing, a.s. finanační leasing Smlouva o finančním leasingu číslo: 1171400005 nemá

Bruska KRONOS S 125 Erste Leasing, a.s. finanační leasing Smlouva o finančním leasingu číslo: 1171400014 nemá

Bruska Sonplas HE Erste Leasing, a.s. finanační leasing Smlouva o finančním leasingu číslo: 1171400019 nemá

Propalovačka Microfor HP4 EDM Erste Leasing, a.s. finanační leasing Smlouva o finančním leasingu číslo: 1171400025 nemá

Bruska KRONOS S 125 Erste Leasing, a.s. finanační leasing Smlouva o finančním leasingu číslo: 1021400187 nemá

Profiloměr MarSurf LD 120 s Autoleasing, a.s. finanační leasing Leasingová smlouva č. 1/12/71001 nemá

Měříčí centrum MFU 100 s Autoleasing, a.s. finanační leasing Leasingová smlouva č. 1/12/71002 nemá

Automat Multistar s Autoleasing, a.s. finanační leasing Leasingová smlouva č. 1/11/71004 nemá

Propalovačka HP4EDM s Autoleasing, a.s. finanační leasing Leasingová smlouva č. 1/12/71005 nemá

Horizontální obráběcí stroj H2000 s Autoleasing, a.s. finanační leasing Leasingová smlouva č. 1/12/71008 nemá

Hrotová bruska BUA 25/1000 CNC s Autoleasing, a.s. finanační leasing Leasingová smlouva č. 1/12/81005 nemá

Pračka SOLVACS s Autoleasing, a.s. finanační leasing Leasingová smlouva č. 1/12/71003 nemá

Pračka SOLVACS s Autoleasing, a.s. finanační leasing Leasingová smlouva č. 1/12/71004 nemá

Hyundai i30N 1.4 73 kW Trikolor s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1335000172 3AC0579

Hyundai i30N 1.4 73 kW Trikolor s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1335000173 3AC6247

Hyundai i30N 1.4 73 kW Trikolor s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1335000174 3AC3218

Hyundai i30N 1.4 73 kW Trikolor s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1335000175 3AC3217

Hyundai i30N 1.4 73 kW Trikolor s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1335000176 3AC3212

Hyundai i30N 1.4 73 kW Trikolor s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1335000177 3AC0564

Hyundai i30N 1.4 73 kW Trikolor s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1335000178 3AC3288

Hyundai i30N 1.4 73 kW Trikolor s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1335000179 3AC3207

Hyundai i30N 1.4 73 kW Trikolor s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1335000180 3AC6231

Hyundai i30N 1.4 73 kW Trikolor s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1335000181 3AC6254

Hyundai i 40 CW Diesel 1.7 CRDi Style s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1235000375 3AD4588

Hyundai i 40 CW Diesel 1.7 CRDi Style s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1235000376 3AE2370

Hyundai i 40 CW Diesel 1.7 CRDi Style s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1235000377 3AD5139

Hyundai i 40 CW Diesel 1.7 CRDi Style s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1235000378 3AD9581

Hyundai i 40 CW Diesel 1.7 CRDi Style s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1235000379 3AD5128

Hyundai i 40 CW Diesel 1.7 CRDi Style s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1235000380 3AD5130

Hyundai i 40 CW Diesel 1.7 CRDi Style s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1235000381 3AD5114

Hyundai i 40 CW Diesel 1.7 CRDi Style s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1235000382 3AD3352

Hyundai i 40 CW Diesel 1.7 CRDi Style s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1235000383 3AE2182

Hyundai i 40 CW Diesel 1.7 CRDi Style (A6) s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1235000384 3AE4065

Ford Transit 350 Diesel 12-2.2 TDCi LWB TREND s Autoleasing, a.s. operativní leasing Leasingová smlouva č. 1235000386 3AE2198

Škoda Octavia III 5 dv. hatchback 2.0 TDI CR DPF Elegance ALD Automotive s.r.o. operativní leasing Smlouva o nájmu movité věci č. 130059623 3AU8260

Škoda Superb II 5 dv. kombi 3.6 FSI 4x4 L&K Combi AP ALD Automotive s.r.o. operativní leasing Smlouva o nájmu movité věci č. 130059624 3AU8254

Škoda Superb II 5 dv. kombi 3.6 FSI 4x4 L&K Combi AP ALD Automotive s.r.o. operativní leasing Smlouva o nájmu movité věci č. 130059625 3AU8240

Škoda Superb ALD Automotive s.r.o. operativní leasing Smlouva o nájmu movité věci č. 130059626 3AZ 4541

Škoda Superb ALD Automotive s.r.o. operativní leasing Smlouva o nájmu movité věci č. 130059627 3AX9386

Škoda Superb ALD Automotive s.r.o. operativní leasing Smlouva o nájmu movité věci č. 130059629 3AX9401

Škoda Octavia III 5 dv.kombi 2,0 ALD Automotive s.r.o. operativní leasing Smlouva o nájmu movité věci č. 140067704 5AB4960

Škoda Octavia III 5 dv.kombi 2,0 ALD Automotive s.r.o. operativní leasing Smlouva o nájmu movité věci č. 140067705 5AB3593

Škoda Octavia III 5 dv.hatchback 2,0 ALD Automotive s.r.o. operativní leasing Smlouva o nájmu movité věci č. 140067707 nepřidělena

Škoda Octavia III 5 dv.hatchback 2,0 ALD Automotive s.r.o. operativní leasing Smlouva o nájmu movité věci č. 140067708 nepřidělena

Škoda Octavia III 5 dv.kombi 2,0 ALD Automotive s.r.o. operativní leasing Smlouva o nájmu movité věci č. 140067711 nepřidělena

Škoda Octavia III 5 dv.hatchback 2,0 ALD Automotive s.r.o. operativní leasing Smlouva o nájmu movité věci č. 140067712 nepřidělena

Škoda Octavia III 5 dv.kombi 2,0 ALD Automotive s.r.o. operativní leasing Smlouva o nájmu movité věci č. 140067715 5AB3604

Škoda Octavia III 5 dv.kombi 2,0 ALD Automotive s.r.o. operativní leasing Smlouva o nájmu movité věci č. 140067716 5AB3591

Škoda Octavia III 5 dv.kombi 2,0 ALD Automotive s.r.o. operativní leasing Smlouva o nájmu movité věci č. 140067717 nepřidělena

Škoda Octavia III 5 dv.kombi 2,0 ALD Automotive s.r.o. operativní leasing Smlouva o nájmu movité věci č. 140067718 5AB3539

Škoda Octavia III 5 dv.kombi 2,0 ALD Automotive s.r.o. operativní leasing Smlouva o nájmu movité věci č. 140067719 5AB3547

Balící systém SEALED AIR POLSKA SP Z O.O. Smlouva o nájmu movité věci - balícího systému Pack Tiger, sériové číslo: PT-RS-50054

Balící systém SEALED AIR POLSKA SP Z O.O. Smlouva o nájmu movité věci  - balícího systému Pack Tiger, sériové číslo: PT-RS-51050

Zařízení ADS PURE SOLVE Česká republika, spol. s r.o. Smlouva o nájmu movité věci - zařízení ADS 200 OS, ADS 200 S, ADS 200 a ADS40

Technické zařízení Linde Gas a.s. Smlouva o nájmu technického zařízení, č. 54/2012/ZS/20

Lahve na plyny Linde Gas a.s. Smlouva o dlouhodobém pronájmu lahví na plyny č. 360847858

Frankovací stroj XERTEC Smlouva o nájmu frankovacího stroje

Telekomunikační zařízení JAROSLAV FEJFAR Smlouva o pronájmu telekomunikačního zařízení

Telekomunikační zařízení JAROSLAV FEJFAR Smlouva o pronájmu telekomunikačního zařízení

Byt 56,6 m2 + garáž Manželé Brnický Petr a Martina Nájemní smlouva (nemovitá věc - byt)

Nebytové prostory – průmyslový objekt, sklad, administrativní budova, jídelnaENDIS a.s. Nájemní smlouva (nemovitá věc - nebytové prostory)

Byt 2+kk Manželé Homolka Jaroslav a Jana Nájemní smlouva (nemovitá věc - byt)

Rodinný dům František Svoboda Nájemní smlouva (nemovitá věc - dům)

Byt 36 m2 SSP Group s.r.o. Nájemní smlouva (nemovitá věc - byt)

Nebytové prostory – provozní budova IEG s.ro. Nájemní smlouva (nemovitá věc - nebytové prostory)

Nebytové prostory – provozní budova TRANSA s.r.o. Nájemní smlouva (nemovitá věc - nebytové prostory)
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