č. j. KSOS 25 INS 10525/2016 - B52

Usnesení
Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci
dlužníka: OKD, a. s., IČO 26863154, Stonavská 2179, 735 06 Karviná - Doly, zast.: Petr
Kuhn, advokát, se sídlem BADOKH - Kuhn Dostál advokátní kancelář, s. r. o., 28. října 12,
110 00 Praha 1 (dále jen „dlužník“), o ustanovení prozatímního věřitelského výboru,

takto:
V insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka j m e n u j e insolvenční soud
tříčlenný prozatímní věřitelský výbor ve složení:
-

Advanced World Transport, a. s., IČO 47675977, Hornopolní 3314/38, 702 62
Ostrava - Moravská Ostrava,

-

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963,
Křížová 1292/25, 150 00 Praha - Smíchov

-

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna,
Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava.

IČO

47673036,

Odůvodnění:
Insolvenčním návrhem dlužníka doručeným soudu dne 3.5.2016 bylo zahájeno
insolvenční řízení. Usnesením č. j. KSOS 25 INS 10525/2016–A19 ze dne 9.5.2016 soud
rozhodl o úpadku dlužníka.
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Insolvenční soud se vzhledem k rozsahu insolvenčního řízení a počtu přihlášených
věřitelů rozhodl jmenovat prozatímní věřitelský výbor (dále jen „PVV“).
Kritériem pro počet členů PVV je zatímní počet přihlášených věřitelů, kdy k datu
vydání tohoto usnesení je přihlášeno 129 věřitelů z dlužníkem očekávaného počtu cca 650
věřitelů, proto soud zvolil PVV tříčlenný. Dále soud přihlédl k výši přihlášených pohledávek
a současně k zastoupení skupin věřitelů dle povahy jejich přihlášek. Rozhodl proto, že členem
PVV bude věřitel s jednou z dosud nejvyšších přihlášených pohledávek, který sám projevil
zájem být členem PVV. Dalším členem pak bude zástupce státu v podobě České správy
sociálního zabezpečení, posledním členem bude Revírní bratrská pokladna, zdravotní
pojišťovna, přičemž v obou případech se jedná o významné věřitele s přihlášenými
pohledávkami ve značné výši.
V této fázi řízení soud neuvažoval, že by členem PVV měl být věřitel s dosud nejvyšší
přihlášenou pohledávkou: Citibank N.A., se sídlem Londýn, neboť tato pohledávka je
přihlášena z titulu ručení. Členy PVV soud vybíral pouze z věřitelů nezajištěných, neboť
žádný zajištěný věřitel se dosud nepřihlásil.
Při rozhodování o složení PVV soud přihlédl i k návrhu správce a jeho argumentaci
(viz č. l. B51) a současně konstatuje, že tímto rozhodnutím vyhověl i žádosti dlužníka
obsažené v návrhu na vydání předběžného opatření (viz č. l. B41 spisu).

Poučení:

Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Ostravě dne 1. června 2016

Za správnost vyhotovení:
Petra Šimkovičová

Mgr. Petr Kula v. r.
samosoudce

