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U S N E S E N Í 
 
 
 Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou 
ve věci návrhu věřitele BANCCAROS a.s., IČ: 28177207, se sídlem Tř. 5. května 1082, 
289 11 Pečky, na zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka TREVOS, a.s., IČ: 
25922530, se sídlem Mašov 34, 511 01 Turnov 
 

t a k t o : 
 

Insolvenčnímu navrhovateli BANCCAROS a.s., IČ: 28177207, se sídlem Tř. 5. května 
1082, 289 11 Pečky, se vrací záloha ve výši 50.000 Kč složená na náklady insolvenčního 
řízení.  
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
 Vyhláškou Městského soudu v Praze ze dne 29.03.2013 bylo oznámeno k návrhu 
věřitele BANCCAROS a. s. zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka TREVOS, a. s. 
Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 22.04.2013 bylo potvrzeno usnesení Městského 
soudu v Praze ze dne 3.04.2013, kterým tento soud vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc 
postoupil Krajskému soudu v Hradci Králové. 
 

 V souladu s ust. § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) uložil soud navrhovateli 
usnesením ze dne 3.7.2013, č. j. KSHK 45 INS 8848/2013-A-32 povinnost zaplatit zálohu na 
náklady insolvenčního řízení, a to ve výši 50.000 Kč. Uvedená záloha byla navrhovatelem na 
účet insolvenčního soudu složena dne 9.7.2013.  
 

 Záznamem soudu ze dne 12.8.2013 došlo  ke „zmylnění“ celého insolvenčního 
řízení, neboť k insolvenčnímu návrhu podanému věřitelem BANCCAROS a. s. se dle ust. 
§ 97 odst. 2 IZ nepřihlíží z důvodu absence ověřeného podpisu insolvenčního navrhovatele. 
V daném případě tak chyběl procesní úkon, v jehož důsledku by mohlo být zahájeno 
insolvenční řízení a podložena tak existence samotného insolvenčního řízení.  
 

Vzhledem ke skutečnosti, že soud uvedeným způsobem řízení ukončil a že v řízení 
žádné náklady nevznikly, bude navrhovateli jím složená záloha po právní moci tohoto 
usnesení vrácena. 
 
P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 
 
 
V Hradci Králové dne  1. října 2013    
 

JUDr. Monika Marčišinová v. r., 
    samosoudkyně 

 
Za správnost vyhotovení: Eva Komárková 
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