
 

 

             Na všech podáních v této věci uveďte: 
                                                                                        Sp. zn. KSBR 37 INS 882/2016-B-366 

U s n e s e n í 
 
       Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční 
věci dlužníka: MOTORPAL, a.s., IČ 27622819, Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava – 
Staré Hory, zast. Mgr. Jiřím Tomolou, advokátem, Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1,              
o splnění reorganizačního plánu 
 

t a k t o : 
 
 

I. Insolvenční soud bere na vědomí splnění podstatných částí reorganizačního 
plánu dlužníka. 
 

II. Insolvenčnímu správci se ukládá, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto 
usnesení předložil soudu vyúčtování odměny a nákladů insolvenčního správce. 

  
 

O d ů v o d n ě n í  : 
 
       Usnesením ze dne 27.9.2016 soud schválil reorganizační plán (dále jen RP) dlužníka 
MOTORPAL, a.s. ve znění ze dne 9.8.2016. Dle článku 175 RP, splněním podstatných částí 
RP se rozumí snížení základního kapitálu dlužníka, ke kterému dochází dnem účinnosti RP a 
zánikem současných akcií, ke kterému dochází rovněž ke dni účinnosti RP; zvýšení 
základního kapitálu dlužníka, které bude zapsáno do obchodního rejstříku; načerpání 
vypořádacích úvěrů dlužníkem; úhrada základní pohledávky Commerzbank (dále jen CB); 
provedení hlavního rozvrhu ve prospěch věřitelů skupiny 3; vznik zástavních práv na základě 
zástavních smluv České spořitelny, a.s. (dále jen ČS) a zástavních smluv investora (MOTO 
CAPITAL a.s.) a zápis zástavního práva podle zástavní smlouvy ČS I, zástavní smlouvy ČS 
II, zástavní smlouvy ČS V do notářského rejstříku, zástavního práva podle zástavní smlouvy 
ČS III do rejstříku ochranných známek, zástavního práva podle zástavní smlouvy ČS IV do 
katastru nemovitostí, zástavního práva podle zástavní smlouvy investora I do notářského 
rejstříku, zástavního práva podle zástavní smlouvy investora III do rejstříku ochranných 
známek, zástavního práva podle zástavní smlouvy investora IV do katastru nemovitostí, 
zástavního práva podle zástavní smlouvy ČS V do notářského rejstříku, a zástavního práva 
podle zástavní smlouvy investora do notářského rejstříku. Vznik zástavních práv na základě 
zástavní smlouvy k novým akciím a zástavní smlouvy k pohledávce investora z vypořádacího 
úvěru II. Uzavření dohody o vyplňovacím právu směnečném, vystavení blankosměnky 
dlužníkem k zajištění podmíněné pohledávky CB a vystavení blankosměnky dlužníkem 
k zajištění podmíněné pohledávky ČS. Úhrada splatných budoucích leasingových splátek 
v plném rozsahu. Úhrada úroků podle § 171 odst. 4 IZ ve prospěch CB.  
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       Podáním ze dne 17. ledna 2017 dlužník navrhl vydání usnesení, kterým soud splnění RP 
vezme na vědomí. V návrhu dlužník dále uvedl, že došlo ke splnění podstatných částí RP a 
dlužník dle článku 176 tohoto plánu předkládá návrh na rozhodnutí podle ust. § 364 odst. 2 
insolvenčního zákona (dále jen IZ). V souladu s článkem 175 RP byly splněny veškeré 
podstatné části RP vyjmenované v tomto článku, to je došlo ke snížení základního kapitálu 
dlužníka ke dni účinnosti RP a zániku současných akcií, ke kterému došlo rovněž ke dni 
účinnosti RP; došlo ke zvýšení základního kapitálu dlužníka a zapsání této změny do 
obchodního rejstříku; bylo provedeno načerpání vypořádacích úvěrů dlužníkem; byla 
uhrazena základní pohledávka Commerzbank; byl proveden hlavní rozvrh ve prospěch 
věřitelů skupiny 3; došlo ke vzniku zástavních práv na základě zástavních smluv ČS a 
zástavních smluv investora a zápisu: zástavního práva podle zástavní smlouvy ČS I, zástavní 
smlouvy ČS II, zástavní smlouvy ČS V do notářského rejstříku; zástavního práva podle 
zástavní smlouvy ČS III do rejstříku ochranných známek; zástavního práva podle zástavní 
smlouvy ČS IV do katastru nemovitostí; zástavního práva podle zástavní smlouvy investora I 
do notářského rejstříku; zástavního práva podle zástavní smlouvy investora III do rejstříku 
ochranných známek; zástavního práva podle zástavní smlouvy investora IV do katastru 
nemovitostí; zástavního práva podle zástavní smlouvy ČS V do notářského rejstříku; a 
zástavního práva podle zástavní smlouvy investora V do notářského rejstříku. Dále došlo ke 
vzniku zástavních práv na základě zástavní smlouvy k novým akciím a zástavní smlouvy 
k pohledávce investora z vypořádacího úvěru II; byly uzavřeny dohody o vyplňovacím právu 
směnečném, vystavena blankosměnka dlužníkem k zajištění podmíněné pohledávky CB a 
vystavena blankosměnka dlužníkem k zajištění podmíněné pohledávky ČS; byly v plném 
rozsahu uhrazeny budoucí leasingové splátky; byly uhrazeny úroky podle § 171 odst. 4 IZ ve 
prospěch Commerzbank. 
 
      K doložení splnění podstatných částí RP dlužník předložil: výpis z obchodního rejstříku 
dlužníka, potvrzení dlužníka a insolvenčního správce o načerpání vypořádacích úvěrů, 
potvrzení CB o úhradě základní pohledávky CB a úhradě úroků, potvrzení insolvenčního 
správce o provedení hlavního rozvrhu, zástavní smlouvu ČS I, II (movité věci a pohledávky) a 
potvrzení o zápisu zástavního práva do Rejstříku zástav vedeného notářskou komorou, 
zástavní smlouvu ČS III (ochranné známky) a výpis z rejstříku ochranných známek, zástavní 
smlouvu ČS IV (nemovité věci) a výpisy z katastru nemovitostí, zástavní smlouvu ČS (závod) 
a potvrzení o zápisu zástavního práva do Rejstříku zástav, zástavní smlouvu investora I, II 
(movité věci a pohledávky), potvrzení o zápisu zástavního práva do Rejstříku zástav, zástavní 
smlouvy investora III (ochranné známky), výpis z rejstříku ochranných známek a prohlášení 
investora o splnění podmínky zápisu zástavních práv v souladu s reorganizačním plánem, 
zástavní smlouvu investora IV (nemovité věci) a výpis z katastru nemovitostí, zástavní 
smlouvu investora V (závod) a potvrzení o zápisu zástavního práva do Rejstříku zástav, 
smlouvu o zřízení zástavního práva uzavřenou mezi investorem a ČS a předávací protokol 
k novým akciím, zástavní smlouvu k pohledávkám investora, smlouvy o vyplňovacím právu 
směnečném, kopie směnek a potvrzení dlužníka o úhradě budoucích leasingových splátek, 
včetně jejich seznamu. Dále dlužník předložil podání insolvenčního správce ze dne 16.1.2017, 
kterým v souladu s RP, článkem 176,  insolvenční správce vyslovuje souhlas se závěrečnou 
zprávou dlužníka o splnění reorganizačního plánu a dále usnesení věřitelského výboru ze 
kterého vyplývá, že věřitelský výbor dospěl k závěru, že došlo ke splnění podstatných částí 
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RP ve smyslu jeho článku 175 a dle odstavce 176 RP udělil dlužníkovi souhlas k předložení 
žádosti soudu o vzetí na vědomí splnění podstatných částí RP dle ust. § 364 odst. 2 IZ.  
 
        Podle ust. § 364 odst. 2 a 3 IZ splnění RP nebo jeho podstatných částí vezme insolvenční 
soud na vědomí rozhodnutím, kterým reorganizace končí; proti tomuto rozhodnutí není 
odvolání přípustné. Po skončení reorganizace rozhodne insolvenční soud o odměně 
insolvenčního správce a jeho nákladech. Protože ze zprávy dlužníka a jejích příloh vyplývá, 
že podstatné části RP byly splněny, postupoval soud podle ust. § 364 odst. 2 IZ a vzal splnění 
podstatných částí RP na vědomí. S ohledem na ust. § 364 odst. 3 IZ současně vyzval 
insolvenční správce k vyúčtování odměny a hotových výdajů. 
 
 
 P o u č e n í :   Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 
 
                          

Krajský soud v Brně 
dne 21. února 2017 

 
                                                                                                      JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. 
                                                                                                                   samosoudkyně 
Za správnost vyhotovení: 
Iveta Hanzlová 
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