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U S N E S E N Í  

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

 
 o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení reorganizace  
 

t a k t o :  
 

Soud podle § 364 odst. 3 insolvenčního zákona bere na vědomí splnění 
reorganizačního plánu dlužnice ZOOT a.s., IČO: 28206592, se sídlem Zubatého 
295/5, Smíchov, 150 00, Praha 5 ze dne 31. října 2019. 

 

 
O d ů v o d n ě n í: 

 
1. Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení reorganizace podaným u soudu 

dne 30. 4. 2019, se dlužnice domáhala zjištění úpadku a řešení úpadku reorganizací po 
skončení moratoria dle usnesení č. j. MSPH  90 INS 1331/2019-A-11 ze dne 30. 1. 2019.  
 

2. Rozhodné skutečnosti pro zjištění úpadku dlužnice (pluralita věřitelů s peněžitými 
závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a neschopnost dlužníka plnit své 
peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti) osvědčila zejména údaji 
insolvenčního návrhu dlužnice a jeho přílohami (§ 132 odst. 1 zák. 182/2006 Sb., 
insolvenčního zákona, dále jen IZ).  Soud proto podle ustanovení § 136 odst. 1 IZ zjistil 
úpadek dlužnice, ve formě platební neschopnosti usnesením č.j. MSPH  90 INS 
6309/2019- A-22 ze dne 2. 5. 2019.  

 
3. Dlužnice současně s insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení 

reorganizace předložila reorganizační plán odsouhlasený 100% zajištěných věřitelů a 
51,82% všech nezajištěných věřitelů, počítaných podle výše jejich pohledávek. Soud proto 
usnesením č.j. MSPH  90 INS 6309/2019- A-22 ze dne 2. 5. 2019v souladu 
s ustanovením § 148 odst. 2 IZ spojil s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o způsobu 
řešení úpadku, a proto povolil reorganizaci,  

 
4. Soud přitom dospěl k závěru, že zde nejsou důvody pro zamítnutí návrhu na povolení 

reorganizace dle ustanovení § 326 odst. 1) písm. a) IZ, dle kterého insolvenční soud 
zamítne návrh na povolení reorganizace, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně 
předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr.  

 
5. Soud dospěl k závěru, že z obsahu spisu nelze důvodně předpokládat, že je návrhem na 

povolení reorganizace dlužníkem sledován nepoctivý záměr.  
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6. Protože dle § 343 odst. 1 a 2 IZ zpráva o reorganizačním plánu obsahovala dostatečné 
informace o návrhu reorganizačního plánu, soud ji dle § 343 odst. 3 IZ schválil usnesením 
č.j. MSPH 90 INS  6309/2019-B41 ze dne 2. května 2019, . 
 

7. V předloženém reorganizačním plánu dlužnice určila osobu insolvenčního správce, proto 
soud v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 IZ ustanovil insolvenčním správcem 
KONREO, v.o.s., IČO: 04706498, se sídlem Dobrovského  1310/64, 612 00, Brno. 
Možnost věřitelů odvolat na schůzi věřitelů, konané dne 9. srpna 2019 (která nejblíže 
následovala po přezkumném jednání), soudem ustanoveného insolvenčního správce a 
ustanovit nového insolvenčního správce (§ 29 odst. 1 IZ) nebyla využita. 

 
8. S rozhodnutím o povolení reorganizace soud v souladu s ustanovením § 153 odst. 1 IZ 

spojil i rozhodnutí o ustanovení znalce APOGEO Esteem a.s., IČO: 26103451, se sídlem 
Rohanské nábřeží  671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, za účelem ocenění majetkové 
podstaty; současně znalci uložil, aby posudek vypracoval písemně, Pro účely ocenění 
platilo, že provoz podniku dlužníka skončil ke dni podání znaleckého posudku; části 
majetku, ke kterým je uplatněno právo na uspokojení ze zajištění, se ve znaleckém 
posudku ocenil i odděleně (ustanovení § 155 odst. 1 IZ). 

 
9. Odměna znalce se řídila předpisy, které obecně upravují odměňování znalce při úkonech 

mimo soudní řízení (ustanovení § 154 odst. 1 IZ) a výši odměny znalce schválí prozatímní 
věřitelský výbor (ustanovení § 154 odst. 2 IZ). Znalec splnil povinnost podat znalecký 
posudek ve stanovené lhůtě.  
 

10. Soud v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 IZ ustanovil prozatímní věřitelský výbor 
v souladu s návrhem dlužnice na schůzi věřitelů byl dne. 9. srpna 2019 zvolen věřitelský 
výbor dlužnice. 
 

11. Dne 23. 3. 2020 schválil zdejší soud usnesením  č.j. MSPH 90 INS  6309/2019-81 které 
nabylo právní moci dne 23. 3. 2020 reorganizační plán dlužnice. 
 

12. Podáním ze dne 24. dubna 2020 podala dlužnice zprávu o splnění reorganizačního plánu, 
když jeho podstatné části byly splněny dne 22. 4. 2020.  
 

13. Zejména doložila, že došlo v souladu s čl. 40 a 50 Reorganizačního plánu ke dni jeho 
předložení  23. 3. 2020 ke snížení základního kapitálu a zániku všech akcií emitovaných 
dlužnicí což doložila dlužnice výpisem ze svého obchodního rejstříku. 
 

14. Dlužnice doložila, že došlo v souladu s čl. 43 Reorganizačního plánu ke dni jeho 
předložení  23. 3. 2020 ke zvýšení základního kapitálu dle čl. 63 Reorganizačního plánu 
výpisem ze svého obchodního rejstříku. 
 

15. Dlužnice doložila, že došlo v souladu s čl. 165 písm. c) Reorganizačního plánu ke dni jeho 
předložení  23. března 2020 k úpisu nových akcií investorem vydáním nové hromadné 
akcie č. 1 nahrazující 148.550 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve 
jmenovité hodnotě každá 1.000,-Kč číselné označení 1. až 148.550 a emisní kurs Nových 
akcií byl splacen dle protokolu o předání nových akcií a výpisem ze svého obchodního 
rejstříku.  
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16. Dlužnice doložila, že došlo v souladu s čl. 165 písm. d) s čl. 53 a čl. 54 Reorganizačního 
plánu ke dni jeho předložení  23. března 2020 k příplatku mimo základní kapitál formou 
zápočtu pohledávky dlužnice za investorem. 
 
 

17. Dlužnice doložila, že došlo v souladu s čl. 165 písm. e) Reorganizačního plánu 30 dnů 
jeho předložení  k uspokojení restrukturalizovaných pohledávek dotčených nezajištěných 
věřitelů v rámci varianta A v rozsahu přibližně 2,5% původně přihlášených pohledávek, 
šlo o uspokojení Rozvrhových pohledávek věřitelů skupiny 2,3a 8, s výjimkou těch, kteří 
zvolili variantu B uspokojení v souladu s čl. 10.3 Reorganizačního plánu. 
 

18. Hlavní rozvrh byl realizován dle rozvrhového seznamu- součásti podání dlužnice z 31. 3. 
2020, zveřejněném v insolvenčním rejstříku pod položkouB-87. ( doposud chybí pro 
nesdělení čísla účtu pouze výplata 7.456,88Kč věřiteli č. 194  CALZATURIFICIO FRAU 
S.P.A. přihláška  P197 (304.014,63Kč). 
 
 

19. Dlužnice doložila, potvrzením BH Securities a.s. a Emisními podmínkami Nových 
dluhopisů, že došlo v souladu s čl. 165 písm. f) Reorganizačního plánu v souladu s částí 
10.4 Reorganizačního plánu dne 15. 4. 2020 ke zrušení Dluhopisů a k jejich výmazu 
z Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen CDCP)a téhož dne k emisi 
Nových dluhopisů, která byla dne 22. 4. 23020 zapsána na účty vlastníků zrušených 
Dluhopisů v evidenci CDCP. 
 
 

20. Současně dlužnice doložila souhlasy insolvenční správkyně KONREO, v.o.s. a 
věřitelského výboru dlužnice ze dne 23. dubna 2020 se splněním reorganizačního plánu a 
splnila i další náležitosti zprávy o plnění reorganizačního plánu dle vyhlášky č. 191/2017 
Sb. 
 

21. Proto soud dle § 364 odst. 3 IZ soud vzal na vědomí splnění reorganizačního plánu 
dlužnice tímto usnesením., kterým reorganizace končí 
 

22. Po skončení reorganizace rozhodne soud o odměně insolvenční správkyně a jejích 
nákladech. 

 
 
 
P o u č e n í:  Proti tomuto n e n í odvolání přípustné. (§ 364 odst. 3 IZ) 

 
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním 
rejstříku.  
 

 
 
Praha 30. dubna 2020  
 
 
JUDr. David Hovorka v. r. 
samosoudce 
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