Insolvenční návrh soud zamítl
(19. 02. 2016) S napětím očekávané slyšení před pražským insolvenčním soudem ve věci návrhu
společnosti Alkony na prohlášení insolvence s návrhem na konkurs, se uskutečnilo v pátek 19. února
2016. Po dvouhodinovém jednání soud návrh zamítl.
Ve stručném odůvodnění soud odkázal na ustálenou judikaturu s tím, že není povinností
insolvenčního soudu zjišťovat, zda pohledávky jsou nesporné, jinak by insolvenční soud nahrazoval
soudy odvolací. K pohledávkám navrhovatele Alkony i dalších věřitelů soud dospěl k závěru:


jsou to pohledávky sporné, proto je soud nemohl uznat. Za nespornou pohledávku soud uznal
pouze pohledávku ve výši 95 tisíc (náhrada soudních nákladů), kterou je likvidátor povinen
zaplatit. K tomu pan soudce JUDr. A. Baroš (nutno podotknout, že byl na projednávání této
velice složité kauzy skvěle připraven) ještě dodal, že insolvenční návrh za takového stavu byl
podán předčasně.

Ke zdůvodnění navrhovatele, že návrh byl podán proto, aby byla zachráněna majetková podstata
společnosti HPH, pan soudce řekl – nezažil jsem, že by insolvenční správce byl schopen vymoci
pohledávky, tak dlouhé roky nedobytné. Jediné, co by učinil, sestavil by seznam těchto nedobytných
pohledávek, a co nejrychleji se je pokusil prodat.
Častorálovi se pak dostalo poučení, že majetek dlužníka insolvenční soud uznává tehdy, když jsou
jeho pohledávky rychle likvidní. Jestliže likvidátor tvrdí, že právě díky tomu majetku, který má, není
společnost v úpadkové situaci, tak tedy v úpadkové situaci je. Aby nebyla, musí být prokázáno, že ten
majetek je likvidní. Při provádění důkazu likvidátor prokázal, že na účtu HPH je necelý milion korun. V
dalším poučení pak pan soudce upozornil likvidátora Častorála na jeho povinnosti. Zdůraznil, jestliže
jako likvidátor zjistí, že není schopen platit své závazky, je jeho povinností podat insolvenční návrh.
K zamítnutí insolvenčního návrhu ještě pan soudce dodal, že doložení pohledávky musí být mnohem
silnější, proto se návrh zamítá. Náklady řízení budou uvedeny v písemném provedení rozsudku.

