
  č. j. 14 C 155/2019-28 

Shodu s prvopisem potvrzuje Olga Bercíková 

ČESKÁ REPUBLIKA 

ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 

Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl samosoudkyní JUDr. Martinou Škodovou ve věci 

žalobkyně:  Insolvenční správci v.o.s., IČO 22800085 
sídlem Na Mičánce 39, 160 00 Praha 6 
zastoupená advokátem Mgr. Vojtěchem Novotným 
sídlem Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1 

proti 
žalovaným:  1. Krizový a finanční management v.o.s., IČO 27905454 

sídlem Náprstkova 214/7, 110 00 Praha 
 2. JUDr. Petr Moravec, narozený 9. 5. 1963 

bytem Kroupka 135, 252 63 Roztoky 
 3. GreenWood, spol. s r.o., IČO 45804257 

sídlem Osvoboditelů 833, 438 01 Žatec 

pro zaplacení 3 189 173 Kč  
rozsudkem pro uznání 

takto: 

I. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobkyni částku 3 189 173 Kč s úrokem z prodlení ve výši 
8,5 % ročně z částky 3 189 173 Kč od 20. 4. 2018 do zaplacení s tím, že v rozsahu plnění 
jednoho ze žalovaných zaniká povinnost k plnění ostatních žalovaných, a to do tří dnů od 
právní moci tohoto rozsudku.  

II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 77 536,80 Kč, a to 
do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně. 

III. Žalovaní jsou povinni zaplatit České republice - Obvodnímu soudu pro Prahu 1 soudní 
poplatek ve výši 159 459 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. 
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Odůvodnění: 

Odůvodnění tohoto rozsudku vychází z ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., 
občanského soudního řádu, (dále jen „o. s. ř.”). 

Předmětem řízení je nárok žalobkyně na zaplacení částky uvedené ve výroku tohoto rozsudku. 
Dle tvrzení strany žalující tento nárok vznikl z titulu nevydání finančních prostředků. Usnesením 
Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2010, č.j. MSPH 79 INS 7477/2010-A-15, byl zjištěn 
úpadek dlužníka společnosti NICOD, s.r.o., IČO: 27950298 (dále jen dlužník). Předmětným 
usnesením byl jako insolvenční správce stanovena žalovaná č. 1. Přípisem ze dne 23. 9. 2010 
oznámila žalovaná č. 1 insolvenčnímu soudu, že funkci správce bude vykonávat její společník, tj. 
žalovaný č. 2. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2010, č.j. MSPH 79 INS 
7477/2010-B-8, byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Usnesením Městského soudu 
v Praze ze dne 20. 4. 2018, č.j. MSPH 79 INS 7477/2010-B-78, byla žalovaná č. 1 zproštěna 
funkce insolvenčního správce dlužníka a současně jako nový insolvenční správce ustanovena 
žalobkyně (dále též „insolvenční správce“). Předmětným usnesením ze dne 20. 4. 2018 
insolvenční soud dále uložil žalované č. 1, aby bez zbytečného odkladu řádně informovala 
insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předala mu veškeré doklady související 
s výkonem její funkce a splnění povinnosti neprodleně poté sdělila insolvenčnímu soudu, a aby 
vyplatila společnosti Metrostav, a.s., částku pravomocně mu uloženou. Žalovaný na výzvy ze 
strany žalobkyně nereagoval. Předmětem jsou platby specifikované ve zprávě insolvenčního 
správce ze dne 28. 3. 2019, a to v celkové výši 2 589 771,80 Kč na účet 2336066379/0800 a dále 
pak ve výši 169 173,49 Kč na účet 999666990/5500. Insolvenční správce zjistil, že peněžní 
prostředky v celkové výši 3 020 000 Kč byly poukázány žalovanou č. 1 dne 22. 4. 2015 (2 600 000 
Kč) a dne 31. 8. 2017 (420 000 Kč) na účet žalovaného č. 2, a to na jeho účet 45994504/5500. 
Peněžní prostředky v celkové výši 3 189 173 Kč uložené na výše uvedených číslech byly součástí 
majetkové podstaty dlužníka. Žalovaná č. 1 byla povinna vydat tyto prostředky insolvenčnímu 
správci, k čemuž nedošlo, protože je žalovaná č. 1 od 20. 4. 2018 v prodlení s úhradou částky 
v celkové výši 3 189 173 Kč. Žalovaný č. 2 a žalovaná č. 3 jsou jedinými společníky žalované č. 1, 
jako společníci veřejné obchodní společnosti ručí za dluhu společnosti společně a nerozdílně dle 
ust. § 95 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.   

Usnesením ze dne 15. 8. 2019, č.j. 14 C 155/2019-19, soud žalované v souladu s ustanovením 
§ 114b o. s. ř. vyzval, aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení uvedeného usnesení písemně 
vyjádřili ve věci samé k žalobě, která jim byla doručena spolu s ní. Zároveň soud žalované 
uvedeným usnesením poučil o následcích nesplnění této výzvy vyplývajících ze shora uvedeného 
zákonného ustanovení. 

Dne 29. 8. 2019 bylo shora uvedené usnesení doručeno žalované č. 1, dne 2. 9. žalovanému č. 2, 
dne 21. 8. 2019 žalované č. 3, všem do vlastních rukou. Žalovaní se k žalobě nevyjádřili. 

S ohledem na shora uvedené má tak soud s odkazem na ustanovení § 114b o. s. ř. za to, že 
žalovaní uznali nárok, který je žalobou uplatňován, a proto ve věci rozhodl rozsudkem pro 
uznání dle ustanovení § 153a odst. 1 o. s. ř., neboť se nejedná o věc, ve které by nebylo možné 
uzavřít a schválit smír ve smyslu ustanovení § 99 odst. 1 o. s. ř. a nárok uplatněný žalobou není 
v rozporu s žádnou kogentní občanskoprávní normou. 

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu 
nákladů řízení v částce 77 536,80 Kč. Tyto náklady sestávají z nákladů zastoupení advokátem, 
kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního 
tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 3 189 173 Kč sestávající z částky 21 060 Kč za 
každý ze tří úkonů uvedených v § 11 odst. 1 a. t. (převzetí zastoupení, výzva k plnění, podání žaloby) 
včetně tří paušálních náhrad výdajů po 300 Kč dle § 13 odst. 4 a. t. a daň z přidané hodnoty ve 
výši 21 % z částky 64 080 Kč ve výši 13 456,80 Kč. 
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Povinnost žalovaných k úhradě soudního poplatku vyplývá z ustanovení § 2 odstavce 3 zákona č. 
549/1991 Sb., o soudních poplatcích, (dále jen „ZoSP”) s ohledem na skutečnost, že žalobkyně 
byla od této povinnosti podle § 11 ZoSP osvobozena. 

Výrok ohledně lhůty k plnění je odůvodněn ustanovením § 160 o. s. ř. 

Poučení: 

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného 
vyhotovení k Městskému soudu v Praze, prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 1. 
Odvolání lze podat jen z důvodu, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně 
nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí vydal ve věci vyloučený soudce, soud byl nesprávně 
obsazen. Odvolacím důvodem jsou též skutečnosti a důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly 
splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání. 

Nebude-li povinnost stanovená tímto rozhodnutím plněna včas a řádně, lze se jejího splnění 
domáhat návrhem na výkon rozhodnutí. 

Praha 2. prosince 2019 

JUDr. Martina Škodová, v.r. 
samosoudkyně 

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.05.2020 a vykonatelnosti dne 27.05.2020, 
ve výroku I. právní moci dne 23.05.2020 a je vykonatelné dne 27.05.2020, ve výroku 
II. právní moci dne 23.05.2020 a je vykonatelné dne 27.05.2020, ve výroku III. právní 
moci dne 23.05.2020 a je vykonatelné dne 27.05.2020. Připojení doložky provedla Olga 
Bercíková dne 15.06.2020.
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