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Zpráva insolvenčního správce o jeho činnosti a stavu majetkové podstaty  
______________________________________________________________________  
 

Vážená paní předsedkyně, 
 
 insolvenční správce si dovoluje podat zprávu o své činnosti a stavu majetkové 
podstaty. 
 Insolvenční správce po svém ustanovení vstoupil bezprostředně do kontaktu 
s dlužníkem a od tohoto data se seznamuje s provozem podniku, zjišťuje a zajišťuje 
majetkovou podstatu. 
 V době od zjištění úpadku insolvenční správce absolvoval jednání s oběma 
objednateli veřejné služby veřejné drážní osobní dopravy. Insolvenční správce je 
v kontaktu se státními orgány a organizacemi, jejichž činnost souvisí s dalším 
provozováním podniku. V rámci toho insolvenční správce osobně jednal se všemi státními 
orgány a institucemi, které souvisí s vlastním provozem podniku v užším smyslu. 
 V návaznosti na zjištění úpadku dlužníka, jakož i v souvislosti s právní situací 
podniku dlužníka ve smyslu splnění zákonných podmínek pro provoz jeho hlavní 
podnikatelské činnosti, došlo ze strany jednoho z objednatelů veřejné služby veřejné 
drážní osobní dopravy k výpovědi uzavřené smlouvy. Insolvenční správce očekává, že 
k témuž datu by mělo rovněž dojít i k ukončení smlouvy uzavřené s druhým objednatelem. 
Ke splnění smluvních závazků je aktuálně provozována náhradní autobusová doprava až 
do doby skončení zmíněných smluvních vztahů. 
 Státní fond dopravní infrastruktury insolvenčního správce informoval, že dnem 
zjištění dlužníkova úpadku je dlužník povinen zastavit čerpání finančních prostředků, 
které mu byly poskytnuty Státním fondem dopravní infrastruktury poskytnuty. 



  
    

  

 V průběhu trvání insolvenčního řízení skončila platnost dlužníkových osvědčení 
provozovatele dráhy a osvědčení dopravce. Dlužník v průběhu insolvenčního řízení 
zahájil správní řízení o jejich udělení. 
 V souvislosti se zjištěním dlužníkova úpadku a existenci dluhů za odebrané služby 
někteří s dlužníkových dodavatelů ukončily smluvní vztahy s dlužníkem. Insolvenční 
správce pracuje na zajištění dodávek nezbytných pro provoz podniku a pro zajištění 
majetkové podstaty, zejména pak dodavatele elektrické energie. 
 Dlužník v minulých letech byl účastníkem dotačních programů, které dosud nebyly 
zcela naplněny.  Na insolvenčního správce se  tak obrací poskytovatelé dotací s výzvou 
na doložení splnění podmínek dotačních programů či vrácení dotací. 
 Insolvenční správce se rovněž sešel se zaměstnanci dlužníka a dohodnul způsob 
informování zaměstnanců o dalším průběhu insolvenčního řízení a provozu dlužníkova 
podniku. Zaměstnanci neobdrželi výplatu mezd za měsíce srpen 2022 a září 2022. 
Někteří ze zaměstnanců z tohoto důvodu ukončili pracovní poměr okamžitě. Část 
zaměstnanců, resp. bývalých zaměstnanců dlužníka se obrátila se svým nárokem na 
výplatu náhrady mzdy na Úřad práce ČR. 
 Vzhledem k výše uvedenému insolvenční správce má zato, že je namístě, aby 
insolvenční soud rozhodl o ustanovení prozatímního věřitelského výboru, neboť 
insolvenční správce bude přijímat celou řadu rozhodnutí, u nichž je vhodné, aby probíhaly 
pod dohledem a v součinnosti s věřitelským orgánem. 
 V návaznosti na další průběh insolvenčního řízení podá insolvenční správce 
soudu další zprávu o jeho činnosti. 
 
 
 

S úctou 

     
JUDr. Daniela Urbanová, 
    insolvenční správce 
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