
Č.j. KSUL 91 INS 1993/2019-B-8 

Shodu s prvopisem potvrzuje Isabella Elicerová. 

             

USNESENÍ 
Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční 
věci  

dlužníka: Jiří Alexandr Tichý, narozený dne 12. 7. 1980, IČO 70693048 
  bytem  a sídlem 407 61  Staré Křečany 69E 

 o prohlášení konkursu, o potvrzení volby zástupce věřitelů, o potvrzení ustanovení 
insolvenčního správce  schůzí věřitelů  a o výkonu dohlédací činnosti 

takto: 

I. Na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs. 

II. Konkurs bude projednáván jako nepatrný konkurs. 

III. Soud potvrzuje volbu zástupce věřitelů věřitele č. 2 - Komerční banka, a.s., sídlem Na 
Příkopě 33/969, 114 07, Praha 1, IČO: 45317054, jehož jménem bude jednat Mgr. Michal 
Runčík.  

IV. Soud potvrzuje ustanovení nového  insolvenčního správce ISALIS v. o. s., IČO 
05720834, sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1518/2, schůzí věřitelů. 
 

V. Soud ukládá odvolanému insolvenčnímu správci Kolařík – Týle v.o.s., IČO: 
03638154, sídlem Masarykovo náměstí 1544, 530 02  Pardubice, aby bez zbytečného 
odkladu řádně informoval nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a 
předal mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce. 

VI. Soud ukládá odvolanému insolvenčnímu správci Kolařík – Týle v.o.s., IČO: 
03638154, sídlem Masarykovo náměstí 1544, 530 02  Pardubice, aby ve lhůtě 15 dnů ode 
dne doručení tohoto usnesení podal soudu zprávu o své činnosti, zejména o stavu 
majetku, který spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu 
vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku. 

VII. Soud ukládá insolvenčnímu správci podávat insolvenčnímu soudu a věřitelskému 
orgánu každé tři měsíce písemné zprávy o stavu insolvenčního řízení. Lhůtu k podání 
další zprávy soud stanoví do 23. 10. 2019.  

VIII. Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení 
v insolvenčním rejstříku.  

Odůvodnění: 

1. Usnesením Krajského soudu  v Ústí nad Labem ze dne 29. 4. 2019, č. j. KSUL 91 INS 
1993/2019 – A – 12,  soud zjistil úpadek dlužníka (bod I. výroku), insolvenčním správcem 
ustanovil Kolařík – Týle v.o.s., IČO: 03638154, sídlem Masarykovo náměstí 1544, 530 02  
Pardubice  (bod II. výroku) a nařídil konání prvního přezkumného jednání a schůze věřitelů.  

2. Dne 23. 7. 2019 se konalo první přezkumné jednání a schůze věřitelů, jejíž program byl závazně 
stanoven bodem IX. výroku cit. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem. Přezkoumány byly 
všechny včas přihlášené pohledávky. Přezkumného jednání a schůze věřitelů se zúčastnil věřitel č. 
2. Věřitel č. 1 soudu zaslal včas řádný hlasovací lístek, kterým hlasoval pro odvolání 
insolvenčního správce Kolařík – Týle v.o.s., IČO: 03638154, sídlem Masarykovo náměstí 1544, 
530 02  Pardubice, z funkce a pro ustanovení nového insolvenčního správce ISALIS v. o. s., IČO 
05720834, sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1518/2. 
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3. Insolvenční správce přednesl zprávu o své dosavadní činnosti a jako jediný možný způsob řešení 
dlužníkova úpadku označil konkurs.  

4. Podle § 149 odst. 1 I. Z., nejde-li o případ podle § 148, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku 
samostatným rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku; nesmí však rozhodnout dříve než po 
skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku. Podle odst. 2 písm. b) citovaného ustanovení, 
odstavec 1 se nepoužije, jestliže se dlužník stal osobou, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací 
nebo oddlužením, po rozhodnutí o úpadku; v takovém případě může insolvenční soud rozhodnout o způsobu řešení 
úpadku konkursem před termínem konání schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku. Podle § 150 IZ, 
má-li insolvenční soud rozhodnout o způsobu řešení úpadku podle  § 149 odst. 1 IZ a je-li 
dlužník podnikatelem, u kterého je podle tohoto zákona přípustná reorganizace,  schůze věřitelů 
svolaná  rozhodnutím o úpadku  může též přijmout usnesení o způsobu řešení dlužníkova 
úpadku konkursem nebo reorganizací. 

5. Dlužník je fyzickou osobou-podnikatelem, zapsaným v živnostenském rejstříku jako podnikající 
fyzická osoba pod IČO 70693048 s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 
v oblasti lanových aktivit II. třídy, lanových aktivit I. třídy, lezení na umělých lezeckých stěnách a 
lezení na cvičných skalách. Podle dosavadních zjištění insolvenčního správce a prohlášení 
dlužníka, v současnosti již dlužník nevykonává žádnou podnikatelskou činnost ani jinou 
výdělečnou činnost. Jelikož dlužník nemá žádné zaměstnance a roční úhrn obratu dlužníka za 
poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu nedosáhl částky 50 000 000 Kč, není 
u dlužníka reorganizace přípustná ze zákona (ust. § 316 odst. 4 I. Z.). V zákonných lhůtách nebyl 
podán insolvenčnímu soudu návrh na povolení reorganizace podle § 318 odst. 1 I. Z., a dlužník, 
který nesplňoval podmínky přípustnosti reorganizace podle § 316 odst. 4 I. Z., ani neuplatil 
požadavek na určení další lhůty k předložení reorganizačního plánu podle § 316 odst. 6 I. Z.. 
Dlužník rovněž  v zákonné lhůtě  (ani později) nepodal návrh na povolení oddlužení. Nepřichází 
proto v úvahu jiný způsob řešení úpadku dlužníka, než prohlášení konkursu na jeho majetek. 
Soud proto prohlásil na majetek dlužníka konkurs (bod I. výroku). Podle § 245 odst. 1 I. Z., 
účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu 
v insolvenčním rejstříku (bod VIII. výroku). 

6. Podle § 314 odst. 1 I. Z. o nepatrný konkurs jde, jestliže a) dlužníkem je fyzická osoba, která není 
podnikatelem, nebo b) nebyl zjištěn celkový obrat dlužníka podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní 
období předcházející prohlášení konkursu přesahující 2 000 000 Kč a dlužník nemá více než 50 věřitelů. Podle § 
314 odst. 2 IZ, rozhodnutí o tom, že jde o nepatrný konkurs, může insolvenční soud vydat i bez návrhu a spojit 
je s prohlášením konkursu nebo je vydat kdykoli v průběhu insolvenčního řízení po prohlášení konkursu.  

7. Do insolvenčního řízení podalo přihlášku pohledávek 10 věřitelů. Poněvadž nebyl zjištěn obrat 
dlužníka za poslední účetní období předcházející prohlášení konkursu přesahující 2 000 000 Kč a 
dlužník nemá více než 50 věřitelů, jsou v dané věci  splněny podmínky § 314 odst. 1 písm. b) I. 
Z.. Soud proto v souladu s ust. § 314 odst. 2 I. Z. rozhodl, že konkurs bude projednáván jako 
nepatrný konkurs (bod II. výroku).   

8. Podle § 59 odst. 2 I. Z., členy ani náhradníky věřitelského výboru nemohou být osoby, u kterých je vzhledem k 
jejich vztahu k dlužníkovi důvod pochybovat o jejich nepodjatosti, zejména osoby dlužníkovi blízké, vedoucí 
zaměstnanci dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, společníci dlužníka, s výjimkou 
akcionářů, pokud nepůsobí v orgánech dlužníka nebo nevlastní dlužníkovy akcie anebo jiné jím vydané účastnické 
cenné papíry v souhrnné hodnotě více než desetiny základního kapitálu dlužníka, a osoby tvořící s dlužníkem 
koncern. 

9. Schůze věřitelů (hlasy řádně zastoupeného věřitele č. 2) jednomyslně rozhodla, že v tomto 
insolvenčním řízení bude jako věřitelský orgán volen zástupce věřitelů a jednomyslně zvolila 
zástupcem věřitelů věřitele č. 2: Komerční banka, a.s., sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07, Praha 
1, IČO: 45317054. Zástupce věřitelů se svým zvolením souhlasil. Insolvenční soud neshledal 
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10. Schůze věřitelů dále hlasy věřitele č. 1, který soudu zaslal včas řádný hlasovací lístek, rozhodla o 
odvolání dosavadního insolvenčního správce Kolařík – Týle v.o.s., IČO: 03638154, sídlem 
Masarykovo náměstí 1544, 530 02  Pardubice, z funkce, a novým insolvenčním správcem 
ustanovila ISALIS v. o. s., IČO 05720834, sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1518/2. 
Protože nově ustanovený správce splňuje zákonné podmínky pro ustanovení insolvenčním 
správcem, soud jeho ustanovení schůzí věřitelů potvrdil (§ 29 odst. 2, 3 I. Z.). 

11. Bod V. výroku má podklad v ust. § 31 odst. 6 I. Z.. Bodem VI. výroku pak soud uložil 
odvolanému insolvenčnímu správci povinnost dle § 29 odst. 4 I. Z. 

12. Insolvenční soud v rámci výkonu dohlédací činnosti také uložil insolvenčnímu správci příslušné 
povinnosti v souladu s § 36 odst. 2 I. Z.  a rovněž stanovil lhůtu pro podání další písemné zprávy 
o stavu insolvenčního řízení (bod VII. výroku). 

Poučení:  

Proti bodu I. výroku tohoto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
 
Dlužníku začíná běžet lhůta k podání odvolání ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem (§ 
74 odst. 2 IZ). 
 
Proti bodům II. až VIII. výroku tohoto usnesení není odvolání přípustné (§ 314 odst. 4 I. Z, § 
29 odst. 3 a § 91 IZ ). 
 
Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou 
podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí 
s majetkovou podstatou (§ 246 odst. 1 I. Z.). 
 
Dlužníkovi věřitelé mohou po prohlášení konkursu svá práva uplatnit jen způsobem a za 
podmínek stanovených insolvenčním zákonem; to platí i pro ty věřitele, kteří se nestali účastníky 
insolvenčního řízení (§ 248 odst. 1 I. Z.). 

Ústí nad Labem 23. července 2019 

 

JUDr. Jana Kašparová v. r. 
samosoudkyně 
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