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Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Novotná.  

 
 

USNESENÍ 
 

 
Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenčním 
řízení  
 
dlužníka:    CFI servis s.r.o., IČO 28765630,  

Kollárova 1114/5, 500 02 Hradec Králové,  
 
o řešení úpadku dlužníka 

  
takto: 

 
I. Soud prohlašuje na majetek dlužníka:  CFI servis s.r.o., IČO 28765630, Kollárova 

1114/5, 500 02 Hradec Králové, konkurs.  
 

II. Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení 
konkursu v insolvenčním  rejstříku. 

 
 

Odůvodnění: 
 
Usnesením č. j. KSHK 41 INS 11668/2018-A-8 ze dne 31. 7. 2018 zjistil Krajský soud v Hradci 
Králové úpadek dlužníka CFI servis s.r.o., IČO 28765630, Kollárova 1114/5, 500 02 Hradec 
Králové, ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Petra Fišera, Obeciny I 3417, 760 01 Zlín, vyzval 
věřitele k přihlášení svých pohledávek za dlužníkem, na den 16. října 2018, v 8:30 hod. nařídil 
přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů. Usnesení nabylo právní moci 31. 7. 2018 ve výroku I. 
a 18. 8. 2018 v dalších výrocích rozhodnutí.  
 
Podle § 149 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení insolvenční zákon 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku 
samostatným rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku. Takové rozhodnutí 
ale může být vydáno pouze po skončení schůze věřitelů svolané v rozhodnutí o úpadku.  
 
Při přezkumném jednání dne 16. 10. 2018 navrhl insolvenční správce, aby byl úpadek dlužníka 
řešen konkursem. Přítomný věřitel Pavel Roubal, nar. 7. 5. 1958, Holubova 283/1, 500 09 Hradec 
Králové, s nezajištěnou pohledávkou v celkové výši 19.818.898 Kč, která byla na přezkumném 
jednání zjištěna, projevil zájem o funkci zástupce věřitelů v insolvenčním řízení, což soud 
usnesením vyhlášeným při jednání dne 16. 10. 2018 potvrdil. Zástupce věřitelů navrhl, aby byl 
způsob řešení úpadku dlužníka řešen konkursem. 
 
Soud konstatuje, že dlužnice je právnickou osobou a její úpadek nelze řešit formou oddlužení, 
neboť podle § 389 IZ může návrh na oddlužení podat pouze dlužník, který není podnikatelem, a 
dále to, že v řízení nebyla využita možnost řešit úpadek dlužníka reorganizací dle § 316 a násl. IZ. 
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl soud tak, že na majetek dlužníka prohlásil 
konkurs.   
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Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Novotná.  

Poučení: 
 
Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze ho podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho 
doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolání může podat 
pouze dlužník.  
 
 
Hradec Králové 25. října 2018 
 
 
 
JUDr. Pavel Voseček v. r. 
samosoudce 
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