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Shodu s prvopisem potvrzuje Zdeňka Čechmanová.  

USNESENÍ 

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení  

dlužníka: Tex – Tech s.r.o., IČO 09257764 
    sídlem Jiřího z Poděbrad 860, 664 62 Hrušovany u Brna 
 
k návrhu věřitelů: a) main products s.r.o., IČO 09020004, sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140      

00 Praha 4   

b) VEMAT- CZ, s.r.o., IČO 26822504, sídlem 793 93 Brantice č. p. 385 

c) EJAPO Morava s.r.o., IČO 27846351, sídlem Hradní 27/37, 710 00 
Ostrava 

d) Czech Protect Technology s.r.o., IČO 07977476, sídlem Rybná 716/24, 
Staré Město, 110 00 Praha 1 

a dlužníka 

o zjištění úpadku a způsobu jeho řešení 

takto: 

I. Soud zjišťuje úpadek dlužníka Tex – Tech s.r.o., IČO 09257764, sídlem Jiřího z 
Poděbrad 860, 664 62 Hrušovany u Brna.  

II. Na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs. 

III. Soud vyzývá věřitele, kteří u soudu dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve 
lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. 
K přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlédne a takto 
přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Přihláška pohledávky 
včetně příloh se podává dvojmo a lze ji podat pouze na formuláři, který je zveřejněn 
Ministerstvem spravedlnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.  Přihlašují se i 
pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, 
které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Přihlásit lze i pohledávku 
nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. K přihlášce je nutné připojit listiny, 
kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost se prokazuje veřejnou listinou.  

IV. Soud vyzývá osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly 
dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci. 

V. Soud vyzývá věřitele, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva 
uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových 
hodnotách. Pokud tak věřitelé neučiní, mohou odpovídat za škodu nebo jinou újmu 
vzniklou tím, že do majetkové podstaty nebude včas sepsán majetek dlužníka sloužící 
k zajištění, nebo tím, že nebudou včas zjištěna zajišťovací práva; to neplatí, jsou-li tato 
zajišťovací práva zřejmá z veřejného seznamu. 

VI. Soud určuje termín prvního přezkumného jednání na den 18.3.2022 v 9.00 hod. do 
jednací síně č. 7,  dv. č. 210 v budově Krajského soudu v Brně, Husova 15. 
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VII. Soud svolává první schůzi věřitelů, která se bude konat ve shodný den bezprostředně po 
skončení přezkumného jednání.  

Program schůze věřitelů: 

− rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka byla na přezkumném 
jednání popřena, je vázána na podmínku nebo nebyla zjištěna  

− hlasování o tom, zda bude ponechán ve funkci prozatímní věřitelský výbor, případně 
hlasování o odvolání jen některého z jeho členů a volba členů a náhradníků věřitelského 
orgánu  

− zpráva předběžného správce o jeho dosavadní činnosti 
− případné usnesení věřitelů o odvolání insolvenčním soudem ustanoveného předběžného 

správce a ustanovení insolvenčního správce 
− hlasování o možnosti členů a náhradníků věřitelského orgánu nabývat majetek při jeho 

prodeji z majetkové podstaty. 

VIII. Soud ukládá dlužníkovi, aby ve lhůtě 15 dnů od prohlášení konkursu sestavil a odevzdal 
insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a 
věřitelů. 

IX. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby nejpozději do 15 dnů před nařízením 
přezkumného jednání předložil soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek a 
nejpozději do 7 dnů před nařízenou schůzí věřitelů doručil soudu zprávu o hospodářské 
situaci dlužníka; v komunikaci s podepsaným soudem bude insolvenční správce používat 
formuláře, které jsou insolvenčním zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu 
určeny pro daný typ podání.  

X. Mezinárodní příslušnost Krajského soudu v Brně k vedení tohoto insolvenčního řízení je 
založena ustanovením článku 3 odstavce 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení, s tím, že se jedná o hlavní 
úpadkové řízení. 

XI. Účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, toto 
usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 17.12.2021 v 11.45 hod., údaj o 
zveřejnění byl na usnesení připojen dne 17.12.2021; nestanoví-li IZ jinak, rozhodnutí 
insolvenčního soudu budou doručována pouze zveřejněním v insolvenčním rejstříku. 

Toto usnesení neobsahuje odůvodnění. 

Poučení: 

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, čímž 
nastávají jeho účinky; dlužníkovi a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.  

Proti I. až IX. a XI. bodu výroku tohoto usnesení není odvolání přípustné. 

Proti výroku X. mohou dlužník a věřitelé podat odvolání z důvodu nesprávného posouzení 
mezinárodní příslušnosti, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu 
v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.  

Účast dlužníka a insolvenčního správce na přezkumném jednání a schůzi věřitelů je nezbytná.  

Věřitelé mohou hlasovat mimo schůzi věřitelů písemným hlasovacím lístkem na formuláři, který 
je zveřejněn Ministerstvem spravedlnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup. K hlasu 
věřitele prostřednictvím hlasovacího lístku bude soud přihlížet, jen bude-li podání obsahující 
všechny náležitosti doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů. 
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Věřitel, který nabyl pohledávku postoupením nebo obdobným způsobem po zahájení 
insolvenčního řízení anebo v posledních 6 měsících před zahájením insolvenčního řízení, doloží 
v příloze přihlášky pohledávky čestné prohlášení, v němž uvede informaci o tom, kdo je jeho 
skutečným majitelem podle zvláštního zákona, a důvod, pro který se podle zvláštního zákona 
taková osoba považuje za skutečného majitele. Věřitel nemá tuto povinnost, ač má skutečného 
majitele podle zvláštního zákona, jestliže se na obchod podle zvláštního zákona, z něhož 
pohledávka věřitele vznikla, uzavřený mezi povinnou osobou podle zvláštního zákona 
a věřitelem, nevztahuje povinnost provést kontrolu klienta podle zvláštního zákona. Věřitel nemá 
tuto povinnost ani v případě, kdy je hodnota plnění z právního jednání učiněného mezi věřitelem 
a jinou než povinnou osobou, z něhož pohledávka věřitele vznikla, nižší než 10 000 EUR. 
Důvod, pro který je povinnost vyloučena, uvede věřitel v čestném prohlášení, které předloží 
v příloze přihlášky.  

Je-li věřitelem osoba, která skutečného majitele podle zvláštního zákona nemá, doloží v příloze 
přihlášky pohledávky čestné prohlášení o tom, že skutečného majitele nemá. 

Dokud věřitel povinnost výše uvedenou nesplní, nesmí vykonávat hlasovací práva spojená 
s pohledávkou.  

Je-li informace o skutečném majiteli věřitele uvedena v soudu a insolvenčnímu správci přístupné 
evidenci podle zvláštního právního předpisu, věřitel nemá povinnost doložit ji ani doložit 
prohlášení. 

Návrh, aby insolvenční soud rozhodl o hlasovacím právu 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. 

Dlužník je i nadále povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní 
může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto 
majetku anebo o jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení; rovněž je povinen poskytnout 
insolvenčnímu správci při zjišťování a zajišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost a 
dbát jeho pokynů.  

Brno 17. prosince 2021 

JUDr. Alena Knapilová v. r.  
samosoudce 
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