
91 K 61/96-322 

 

U s n e s e n í 
 

 Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v právní věci 

úpadce: Dostihové závodiště Praha, státní podnik, se sídlem Praha 5 – Velká Chuchle, 

Dostihová 62, IČO : 00017388, o rozvrhu zpeněženého majetku z podstaty 

 

t a k t o :  

 

I. Každá pohledávka (nárok) zjištěná nebo pravomocně určená a zařazená ve druhé 

třídě pohledávek bude uspokojena poměrně a jen  do výše 74,706370 %. K uspokojení 

těchto pohledávek (nároků) bude použito 3,391.949,- Kč, jenž se mezi konkursní věřitele 

rozdělí takto:  

věřitel:                                                                                                                      

k uspokojení Kč 

 

 3/ SAKE s.r.o., IČO 41196414, 

      Záběhlická 28, 100 00 Praha 10                                                                              

8.824,- 

 5/ Český telekomunikační úřad, IČO 60433558, 

      Sokolovská 219, 190 00 Praha 9                                                                              

1.748,- 

 6/ Středočeská energetická a.s., IČO 60193140, 

      Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2                                                                      

32.808,- 

 9/ JUDr. Josef Králík, IČO 45930171, 

      503 03 Račice nad Trotinou čp. 1                                                                         

29.011,- 

10/ Michal Valdhans, r.č. 840415/0502, 

       K lesu 965, 142 00 Praha 4                                                                                    

13.384,- 

11/ ČR - FÚ Pha-západ, 

       Na Pankráci 975/95 140 00 Praha 4                                                                    

21.094,- 

12/ Autocentrum Dojáček s.r.o., IČO 45806152, 

       U seřadiště 65/7 101 00 Praha 10                                                                           

4.151,- 

13/ VZP ČR, 

      Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1                                                                                

3.570,- 

14/ Státní statek Jeneč, s.p., IČO 00016918, 



       Karlovarská 7, Praha - západ                                                                          

1,695.850,- 

15/ ČR - PSSZ, 

       Trojská 1997, 182 00 Praha 8                                                                                 

33 662,- 

18/ Městská část Praha-Velká Chuchle IČO 00231185, 

       U skály 262/2 159 00 Praha 5                                                                              

132.078,- 

19/ Pražské vodárny s.p. v likvidaci, IČO 00064068, 

       Národní třída 13, 110 00 Praha 1                                                                         

74.170,- 

21/ Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956, 

        Spálená 75/16, 113 04 Praha 1                                                                          

264.838,- 

22/ ČR - FÚ Praha 5, 

        Peroutkova 263/61, 150 00 Praha 5                                                                

1, 008.005,- 

23/ Městská část Praha 5, IČO 063631, 

        nám. 14. října č. 4, 15022 Praha 5                                                                        

20.918,- 

25/ ZD  Lysá nad Labem, IČO 00106321, 

       Litol 495, 289 22 Lysá n.L.abem                                                                             

47.838,- 

__________________________________________________________________________________ 

c e l k e m                                           

3,391.949,- 







II. Správci konkursní podstaty soud ukládá: 

            a) provést tento rozvrh podle schválené konečné zprávy a vyúčtování odměny a   

výdajů, podle návrhu správce ze dne  24.11.2004 a podle upraveného seznamu 

přihlášek do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí 

b) zapsat do upraveného seznamu přihlášek ke každé pohledávce (nároku) jaká 

částka na ni byla vyplacena event. složena do úschovy u soudu 

  c)  podat soudu písemnou zprávu o provedeném rozvrhu do 30 dnů ode  dne právní 

moci tohoto rozhodnutí. 

 

O d ů v o d n ě n í  : 

 



 Usnesením č.j. 91 K 61/96- 314 ze dne 29. září 2004  (PM 28.10.2004) schválil soud 

konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů správce. Podáním ze dne  24.11.2004 

předložil správce konkursní podstaty (dále jen "správce") návrh na rozvrhové usnesení 

(rozdělovací návrh).  

  

  Podle § 32 odst. 1 ZKV se v rozvrhu se uspokojí nejdříve dosud nezaplacené 

pohledávky za podstatou (§ 31 odst. 2) a pracovní nároky (§ 31 odst. 3). Nepostačuje-li 

výtěžek zpeněžení podstaty na úhradu všech těchto pohledávek, uspokojí se nejdříve hotové 

výdaje a odměna správce, potom náklady spojené s udržováním a správou podstaty, poté 

soudní poplatek za konkurs, poté pohledávky výživného ze zákona; ostatní pohledávky se 

uspokojí poměrně. Po úplném uspokojení těchto pohledávek se podle § 32 odst. 2 ZKV 

uspokojují ostatní pohledávky podle svého zařazení do tříd. Ze zbývajícího výtěžku ze 

zpeněžení konkursní podstaty připadá 30 % na první třídu a 70 % na druhou třídu. Nebudou-li v 

některé třídě vyčerpány všechny prostředky připadající na uspokojení do ní patřících 

pohledávek, přesunou se tyto prostředky do bezprostředně následující třídy. Podle § 32 odst. 3 

ZKV nelze-li plně uspokojit všechny pohledávky patřící do téže třídy, uspokojí se tyto 

pohledávky poměrně. Neuspokojené pohledávky či jejich části z první třídy se uspokojují ve 

třídě druhé. 

 

  Pohledávkami první třídy (§ 32 odst. 4 ZKV) jsou nároky úpadcových zaměstnanců z 

pracovněprávních vztahů, vzniklé poslední tři roky před prohlášením konkursu, pokud nešlo o 

pohledávky podle § 31 odst. 3, nároky účastníků z penzijního připojištění se státním 

příspěvkem, pohledávky výživného ze zákona popř. i pohledávky na náhradu podle zákonů 

upravujících zmírnění některých majetkových křivd (§ 68 odst. 2 ZKV). Pohledávkami druhé 

třídy všechny ostatní pohledávky.  

 

  K uspokojení v rozvrhu tedy mohou být připuštěny v zásadě všechny přednostní 

pohledávky nebo pohledávky zjištěné nebo pravomocně určené a zařazené v jednotlivých 

třídách, pokud však již nebyly uspokojeny dříve v průběhu konkursního řízení nebo pokud 

nejsou z důvodů uvedených v § 33 ZKV vyloučené z uspokojení. Za podmínek uvedených v § 

33 odst. 2 písm. a) a c) ZKV pak lze na dosud pravomocně neskončené incidenční spory o 

pravost, výši nebo pořadí pohledávek složit do úschovy soudu částky připadající na tyto 

pohledávky. Po splnění podmínek se tyto částky rozvrhnou novým rozvrhovým usnesením. 

 

  V daném případě již správce uhradil všechny pohledávky za podstatou. Předmětem 

rozvrhu výtěžku ve výši  3,391.949,- Kč tak jsou jen všechny zjištěné pohledávky konkursních 

věřitelů zařazené ve  II. třídě v celkovém objemu 4,540.374,55 Kč. Podle rozvrhových pravidel 

shora tak připadá z celého výtěžku  3,391.949,- Kč na pohledávky II. třídy, které budou 

uspokojeny jen do výše  74,706370 % ( výpočet: 3,391.949,-Kč děleno  4,540.374,55 Kč 

násobeno 100%). Soud po přezkoumání  rozdělovacího návrhu správce shledal, že je věcně 

správný a proto vydal podle něj rozvrhové usnesení podle § 30 odst. 1 ZKV.  

 

  Správci konkursní podstaty byly uloženy povinnosti podle § 12 odst. 1 ZKV s 

přihlédnutím k § 32 a § 33 ZKV. 

 

 

 

P o u č e n í  : Proti výrokům ad I.) l z e  podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy bylo 

rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce soudu k Vrchnímu soudu v Praze 

prostřednictvím soudu zdejšího (§ 30 odst. 2 ZKV), proti výroku ad II.)  n e n í  

odvolání přípustné (§ 66b odst. 2 ZKV).  

 

Rozvrhové usnesení bude vyvěšeno na úřední desce soudu dne 15.prosince 

2004 (§ 30 odst. 2 ZKV)  

 



    Na základě seznamu přihlášek lze pro zjištěnou pohledávku, kterou úpadce 

výslovně nepopřel, po zrušení konkursu vést výkon rozhodnutí na úpadcovo 

jmění (§ 45 odst. 2 ZKV). 

 

    V Praze dne 6. prosince 2004  

JUDr. Jitka Šťastná v.r.  

          samosoudkyně  

 

 

Za správnost vyhotovení :  

Kudrmannová 

 

 


