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Identifikátor elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Brně

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 
Počet podaných příloh: 1
 

 ________________________________________________________________________________________________________ 
Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání):
Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude
Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí
Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést
 

1 Technické parametry – velikost, formát, škodlivý kód.
2 Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority 

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.

Pořadové číslo zprávy: 114016 / 2012 Ev. číslo: 7d7311e9-fde3-43d3-a595-b33ede865284
Druh podání: Elektronická pošta ID zprávy:
Věc: Věc: atx - technická kancelář pro komplexní automatizaci, s.r.o. - insolvenční řízení - k č.j.

KSBR 38 INS 22471/2011
Odesílatel:
ID schránky: Typ datové schránky:
Osoba: Mgr. PAVEL DVOŘÁK Adresa: dvorak.advokat@unet.cz
Doručeno do emailové schránky dne: 06.11.2012 15:30:05
Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
Sp.zn. příjemce: Sp.zn. odesílatele:
Lhůta končí: K rukám: Ne
Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky: Podpis je platný
Podepsal: Mgr. PAVEL DVOŘÁK Vystavil: I.CA - Qualified Certification

Authority, 09/2009
Sériové číslo certifikátu: a41437 Platnost: 31.08.2012 - 31.08.2013
Antivirový test: Proběhl v mailovém systému Obsah podání: OK
Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Nepřipojeno
Certifikát: Ověřeno na základě CRL z  06.11.2012 13:52:15
Datum a čas autom. ověření: 06.11.2012 15:30:47

Soubor Ověřuje se
autom.

Identifikace podepisující
osoby

Identifikace
vystavitele certifikátu

T U K P R A C V

1 atx s.r.o. - vyjádření
k insolvenčnímu
řízení.pdf

Ano Mgr. PAVEL DVOŘÁK
 / a41437 /
31.08.2012 - 31.08.2013

I.CA - Qualified
Certification Autho...

A A N * - A - -

Podpis je platný *Ověřeno proti CRL z 06.11.2012 13:52:15
Čas ověření příloh: 06.11.2012 15:30:47 Ověření příloh: ověřováno automaticky

T Technické parametry1: A=splňuje N=nesplňuje
U Uznávaný elektronický podpis: A=připojen N=nepřipojen
K Kvalifikované časové razítko: A=připojeno N=nepřipojeno
P Uznáv. el. podpis kvalif. cerfikát (platnost): A=platný N=neplatný
R Kvalifikované časové razítko (platnost): A=platné N=neplatné
A Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb2: A=ano N=ne
C Kvalifikované časové razítko: A=platné N=neplatné
V Vytvořeno před zneplatněním certifikátu: A=ano N=ne



Mgr. Pavel  DVO�ÁK, advokát 

_____________________________________________________ 
Advokátní kancelá�

��ár nad Sázavou, Strojírenská 2269 
tel. fax.: 566 620 288, 603 519 096,  e.mail.: dvorak.advokat@unet.cz 

�AK:�.osv�	�ení 4173                              www.dvorak-advokat.cz                                                I�O: 66 23 36 66 

 Ž�ár nad Sázavou dne 5.11.2012 

��c: atx – technická kancelá� pro komplexní automatizaci, s.r.o. – insolven�ní
�ízení – stanovisko dlužníka k dosavadnímu stavu insolven�ního �ízení  

Ve shora uvedené právní v�ci v právním zastoupení dlužníka insolve�nímu
soudu sd�luji jeho stanovisko k aktuálnímu stavu insolven�ního �ízení.  

Dne 12.10.2012 bylo rozhodnuto insolven�ním soudem o p�em��� p�vodn�
povolené reorganizace v konkurs spole�nosti dlužníka, což p�edznamenalo realizaci 
zám�ru insolven�ního správce nabídnout podnik dlužníka k prodeji výzvou ze dne 
29.10.2012.  

S ohledem na aktuální vývoj insolven�ního �ízení v této v�ci považuje dlužník 
za nutné vyjád�it své stanovisko k dosavadnímu postupu insolven�ního správce.

Dlužník má za to, že insolven�ní soud, stejn� tak ani insolven�ní správce a ani 
���itelský výbor nevzal  žádný ohled na skute�nost, že obchodní firma „atx“ je firmou 
inženýrskou, která nemá žádné drahé výrobní linky, ale jejíž hodnota je vytvá�ena
mimo�ádn� kvalifikovaným a odpovídajícím know-how vybaveným kolektivem 
odborník�, kte�í svou kvalifikaci budovali �adu let.  Nebyla vzata bohužel ani v úvahu, 
skute�nost, že do vyhlášení konkursu fungovala firma „atx“ v reorganizaci velmi 
dob�e, poskytovala zam�stnání zhruba 110 odborník�m, kte�í pracovali asi 
na patnácti projektech v n�kolika zemích celého sv�ta a dosáhla jak v srpnu, tak 
v zá�í 2012 podle ekonomických výkaz� pozitivních �ísel, v�etn� zisku kolem 6 mil. 
	�. V mezidobí probíhala jednání s rakouským investorem a rakouskými bankami, 

���emž tato jednání byla tém�� uzav�ena, když reorganiza�ní plán založený na 
��chto skute�nostech byl insolven�nímu soudu p�edložen dne 8.10.2012. V této 
souvislosti je t�eba konstatovat, že bohužel ani insolven�ní soud, ani insolven�ní
správce se s jeho obsahem nijak nezabývali a pouze z d�vod� ryze formálních bylo 
rozhodnuto o p�em��� reorganizace v konkurs. P�estože insolven�ní soud m�l
k dispozici t�i týdny pro rozhodnutí o prodloužení lh�ty k p�edložení reorganiza�ního
plánu, o návrhu dlužníka rozhodnuto nebylo a namísto toho bylo b�hem jednoho 

Krajský soud v Brn�
k �.j. KSBR 38 INS 22471/2011 
Husova 15 
601 95  Brno 
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dne, avšak až po jeho skute�ném p�edložení, rozhodnuto o konkursu spole�nosti „ 
atx“. 

Dlužník v kontextu výše uvedeného musí vyjád�it své zklamání nad tím, že  
insolven�ní soud p�i svém rozhodnutí o p�em��� reorganizace v konkurs rezignoval 
na svoji zákonnou povinnost insolven�ního soudu dbát o zákonnost celého procesu 
insolvence a zejména na respektování základních zásad a princip�, na nichž je 
insolven�ní �ízení založeno, a to zejména pak chránit zájem všech v��itel�. Je 
�ejmé, že insolven�ní soud svým rozhodnutím se p�iklonil k ochran� zájm� bank, a 
to jednak �SOB a �eské spo�itelny, jejichž zájmem je získat co nejv�tší finan�ní
�ástku z prodeje majetku dlužníka, a to bez ohledu na zájmy ostatních v��itel�.
Prodej majetku spole�nosti „atx“ jejich zájem jist� uspokojí. Jestliže insolven�ní
zákon má na pam�ti p�edevším maximální uspokojení v��itel� a v rámci 
reorganizace, pokud možno i zachování provozu podniku p�i zm��� vlastnické 
struktury, je pro dlužníka postup v dané insolven�ní v�ci t�žko pochopitelný. P�itom 
by možná sta�ilo, kdyby každý ze zú�astn�ných vzal v úvahu analýzu a návrh na 
�ešení, které p�edložila dlužníkem najatá rakouská spole�nost Pillwax Industrial  
Solutions Consulting GmbH. Podle názoru dlužníka je zde naprosto skv�le
analyzován celý vývoj spole�nosti „atx“ od „krizového roku“ 2009, rakouskými 
odborníky jsou odhaleny p���iny insolvence a je zde i velmi solidní návrh na �ešení,

�i kterém by nejen byla zachována pracovní místa a provoz podniku, ale alespo�
�áste��� by byli uspokojeni i nezajišt�ní v��itelé. 

V d�sledku chybného rozhodnutí insolven�ního soudu o konkursu spole�nosti 
„atx“ došlo ze strany insolven�ního správce k teatrálnímu zrušení pracovního pom�ru
jednatele spole�nosti „ atx“, a to po 21 letech práce, kterou vybudování této 
spole�nosti v�noval. Stejn� teatráln� jsou mu zabavovány v�ci, které ke své práci 
využíval, byl mu odpojen e-mail, internet, pod pohr�žkou nasazení policie zakázán 
vstup do budovy spole�nosti a nevyplacena mzda a náhrady cestovného. To co však 
dlužník považuje za podstatné, je skute�nost, že byli propušt�ni všichni nov�
nastupivší zam�stnanci a zam�stnanci ve zkušební dob�. Ostatním zam�stnanc�m
je vyplácena pouze �ást mzdy, takže dalších 30 zam�stnanc�,  podalo k 31.10.2012 
výpov��, v�etn� vedoucích pracovník� (finan�ní �editelky, vedoucí ú�tárny, 
vedoucího projekce a vedoucího vývoje programování PC apod.). Odchodem 
jednatele a �editele spole�nosti a jedné t�etiny zam�stnanc�, p�evážn� technik�,  je 
natolik poškozeno know-how firmy, že prodej firmy jako celku je naprosto nereálný. 
Dlužník odhaduje, že v d�sledku výše uvedeného firma tak ztratila 30-50% své 
reálné hodnoty, p���emž tento stav je zap���in�n právní nejistotou založenou 
prohlášením konkursu na majetek  spole�nosti dlužníka.  

Sou�asný stav firmy je takový, že obchodním vedením elektrotechnické firmy 
„atx“ v sou�asné dob� podle rozhodnutí IS byl pov��en vedoucí obchodního 
odd�lení, který dle názoru dlužníka nemá pot�ebnou elektrotechnickou kvalifikaci a 
praxi, nezbytnou k dalšímu úsp�šnému provozování podniku dlužníka. Podle 
živnostenského zákona by takto vedená firma nem�la ani �innosti 
v elektrotechnickém oboru v�bec vykonávat, nebo� osoba pov��ená obchodním 
vedením firmy nespl�uje pot�ebnou kvalifikaci. S ohledem na aktuální situaci dlužník 
vyslovuje zcela vážné obavy nad tím, do jaké míry je IS schopen zajistit další 
provozování podniku, v�etn� úsp�šného dokon�ení dosud rozpracovaných projekt�
a zakázek, natož získání zakázek nových.  

Rovn�ž dlužník má za to, že nezanedbatelným je i ve�ejnoprávní rozm�r této 
causy, kterou ve�ejnost v sídle dlužníka i místní samospráva se zájmem sleduje.  
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Firma „atx“ dvacet jedna let pat�ila k významným zam�stnavatel�m ve m�st�,

���emž v létech konjunktury zam�stnávala až  160 vysoce kvalifikovaných 
odborník�, kte�í zde nalézali velmi kvalitní práci i odpovídající výd�lek. Spole�nost a 
její majitel pat�ili k významným sponzor�m spole�enského a ve�ejného d�ní ve 
��st�, podporou škol a kulturních a spole�enských akcí po�ínaje a podporou 
sportovních klub� kon�e. Pokud se prodej firmy jako celku a tedy jeho další 
fungování nepovede, pokud dojde k prosté likvidaci firmy rozprodejem jejího 
nemovitého a movitého majetku a dnešní situace tomu velmi vážn� nasv���uje,
bude to mít velmi negativní odraz i v o�ích ve�ejnosti. Dlužník p�edpokládá, že i této 
skute�nosti si je insolven�ní soud a IS v�dom.

Záv�rem považuje dlužník za nutné se vyjád�it k žádosti IS ze dne 
31.10.2012, kterou se obrací na soud o ud�lení souhlasu s vydáním pln�ní
zajišt�nému v��iteli �S,a.s. K uvedené žádosti dlužník uvádí, že v daném p�ípad�
nejsou spln�ny zákonné podmínky pro výplatu pln�ní �S,a.s., nebo� finan�ní
prost�edky deponované na ú�tu IS nejsou prost�edkami, na které by dopadalo 
zajišt�ní �S,a.s., tudíž ve vztahu k nim žádné nároky zajišt�ného v��itele �S,a.s. 
nemá. Za této situace proto dlužník navrhuje, aby insolven�ní soud souhlas IS dle 
jeho žádosti neud�lil.  

V návaznosti na výše uvedené proto s ohledem na aktuální vývoj 
insolven�ního �ízení dlužník navrhuje, aby insolven�ní soud v souladu  s ust. § 10 a 
11 INZ vykonal dohled nad �inností INS, a to zejména pokud jde o jeho opat�ení
k zajišt�ní dalšího provozu podniku dlužníka a ve vztahu k jeho zám�ru vydat pln�ní 
�S,a.s.jako zajišt�nému v��iteli.  

S pozdravem 

Mgr.Pavel Dvo�ák,advokát 
v plné moci za atx – technická kancelá� pro komplexní automatizaci, s.r.o. 

jednou

Toto podání bylo p�íslušnému soudu zasláno podle ust. § 42 o.s.�. a podle ust. § 59 odst. 1, 2, 4 zák. 
�. 141/1961 Sb za použití zákona �. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu v platném zn�ní
v elektronické podob� elektronickou poštou a je opat�eno zaru�eným elektronickým podpisem 
advokáta Mgr. Pavla Dvo�áka, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným 
poskytovatelem certifika�ních služeb – První certifika�ní autoritou, a.s., se sídlem Praha 9, Podvinný 
mlýn 2178/6, který kvalifikovaný certifikát vydal  a vede jeho evidenci s tím, že tento certifikát  byl 
sou�asn� p�ipojen v elektronické podob� k zaslanému podání.  
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