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U S N E S E N Í 

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Davidem Hovorkou v insolvenční věci  

dlužníka:  ZOOT a.s., IČO: 28206592,  
se sídlem Zubatého 295/5, 150 00, Praha 5 Smíchov,  
zast. Mgr. Jiřím Tomolou, advokátem,  
se sídlem V Celnici 6, 110 00, Praha 1  
 
 

t a k t o : 

I. Soud nařizuje zvláštní přezkumné jednání na den 13. března 2020 v 9: 30 hodin do 
jednací síně číslo 152, 1 patro v budově Městského soudu v Praze, pracoviště 
Slezská, Praha 2, Slezská 9.  Prezence věřitelů začne 30 minut a skončí 5 minut 
před zahájením zvláštního přezkumného jednání. Zástupci věřitelů předloží při 
prezenci řádné plné moci event. pověření k jednání jménem věřitele a doklad 
totožnosti. Osobní účast insolvenčního správce a účast dlužnice je při 
přezkumném jednání nezbytná. 

II. Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení 
zvláštního přezkumného jednání na stejném místě. Předmětem jednání schůze 
věřitelů bude projednání reorganizačního plánu dlužnice ze dne 31.10.2019 a 
hlasování o jeho přijetí. Účast insolvenční správkyně a dlužnice je na této schůzi 
nezbytná. 

III. Insolvenční správkyni se ukládá, aby nejpozději 24. února předložila soudu 
zpracovaný seznam přihlášených pohledávek způsobem a s náležitostmi dle 
ustanovení § 189 insolvenčního zákona v platném znění tak, aby jej insolvenční 
soud mohl zveřejnit nejpozději 15 dnů přede dnem zvláštního přezkumného 
jednání. 

 

 

O d ů v o d n ě n í  : 

1. Insolvenční správkyně navrhla podle § 47 odst. 1 IZ zdejšímu soudu svolat schůzi 
věřitelů, na které bude projednán reorganizační plán a bude hlasováno o jeho přijetí a 
nařídit zvláštní přezkumné jednání doposud nepřezkoumaných pohledávek. 

2. Podle § 47 odst. 1 IZ schůzi věřitelů svolává a řídí insolvenční soud. Svolá ji z vlastní 
iniciativy, nebo na návrh insolvenčního správce, věřitelského výboru anebo alespoň 2 
věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše (§ 49 odst. 1) činí alespoň desetinu 
přihlášených pohledávek. Insolvenční soud svolá schůzi věřitelů tak, aby se konala do 30 
dnů poté, co byl o její svolání požádán, není-li navržen pozdější termín konání.  
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3. Soud tímto návrhu insolvenční správkyně vyhověl a v souladu s § 47 odst. 1 IZ schůzi 
věřitelů svolal. Před konáním schůze věřitelů se bude konat zvláštní přezkumné jednání, 
na kterém budou přezkoumány zbývající přihlášené pohledávky.  
 
 

P o u č e n í : 

Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné. 

Návrh, aby insolvenční soud rozhodl o hlasovacím právu věřitele odlišně od seznamu 
přihlášených pohledávek, musí být doručen insolvenčnímu soudu nejpozději 7 dní před schůzí 
věřitelů; tato lhůta však neskončí dříve než 5 dní po zveřejnění seznamu přihlášených pohledávek 
v insolvenčním rejstříku. Skutečnosti rozhodné pro hlasovací právo lze doplnit a důkazy k jejich 
osvědčení insolvenčnímu soudu předložit nejpozději 2 pracovní dny před schůzí věřitelů; soud o 
tom věřitele poučí ve vyhlášce o svolání schůze věřitelů (§ 52 odst. 2 IZ). 

 

Praha 18. února 2020 

 
JUDr. David Hovorka v. r.  
samosoudce 
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