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Ve věci:

Aktuálního stavu společnosti American Center Plzeň, o.p.s.

Dne 20.10.2011 byl usnesením Krajského soudu v Plzni sp.zn. KSPL 29 INS 18128/2011
odmítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení ve věci obecně prospěšné společnosti American
Center Plzeň, o.p.s. (dále jen „ACP“ nebo též „společnost“), podaný jménem společnosti jejím
ředitelem, Ing. Vladimírem Pálkem. Důvodem odmítnutí byla skutečnost, že dlužník v rozporu
s ustanovením § 103 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
nespecifikoval v návrhu konkrétní věřitele a neoznačil řádně jejich pohledávky.
Totožný navrhovatel podal dne 27.1.2012 insolvenční návrh nový, spojený s návrhem
na prohlášení konkursu. Výše zmiňované nedostatky byly odstraněny a Krajský soud v Plzni
zahájil vyhláškou ze dne 27.1.2012 insolvenční řízení pod sp. zn. KSPL 29 INS 1991/2012.
Navrhovatel označil jako své věřitele: Statutární město Plzeň (dlužná částka ve výši
377 197,-- Kč), Esprit, plzeňský kulturní servis, p.o. (dlužná částka ve výši 241 627,-- Kč), dva
bývalé zaměstnance (dlužná částka ve výši 255 159,-- Kč) a ČSSZ (dlužná částka ve výši
137 943,-- Kč). Soud vyzval věřitele dlužníka, kteří chtějí své pohledávky v insolvenčním řízení
uplatnit, aby podali přihlášku pohledávky.
Podle § 109 insolvenčního zákona jsou se zahájením insolvenčního řízení spojeny mimo
jiné tyto účinky: pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny
žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou, a výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala
majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze
nařídit, nelze jej však provést.
K dalším skutečnostem souvisejícím s aktuální situací v ACP lze uvést následující.
Správní rada společnosti zůstává nadále nefunkční a neusnášeníschopná. Dne 30.12.2011 byla
primátorovi města Plzně doručena na vědomí rezignace Mgr. Petry Kacovské na místo
předsedkyně správní rady.
ACP obdrželo výpověď z nájmu budovy na adrese Plzeň, Dominikánská 9, s tříměsíční
výpovědní lhůtou, která končí 31.3.2012. Nejpozději k tomuto datu bude tedy nájem ukončen,
nedojde-li k dřívějšímu ukončení dohodou buď ACP samotným nebo insolvenčním správcem.
V budově je celkem osm smluvních podnájemců. Bytový odbor vstoupil se všemi do jednání,
šest z těchto osmi projevilo zájem zůstat v budově jako nájemci.
Pro úplnost je třeba dodat, že společnost má šest zakladatelů, kteří jsou ve vztahu k ní
v rovném postavení. Dne 15.12.2011 byla ostatním zakladatelům rozeslána Informativní zpráva
ve věci aktuálního stavu společnosti American Center Plzeň, o.p.s., předložená na jednání Rady
a Zastupitelstva města Plzně dne 8.12.2011. Na zprávu reagovalo Velvyslanectví Spojených
států amerických, Západočeská univerzita v Plzni a Americká obchodní komora v České
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republice. Zakladatelé shodně vyjádřili souhlas se závěry zaslané Informativní zprávy a podpořili
úmysl ukončení činnosti ACP a jeho existence. Vyjádření zakladatelů jsou přílohou této zprávy.
S ohledem na vše shora uvedené, zejména pak na právní účinky spojené se zahájením
insolvenčního řízení, shromažďuje v současné chvíli MMP podklady pro přihlášení pohledávek
města do insolvenčního řízení. Přihlášku lze u insolvenčního soudu podat od zahájení
insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku, k přihláškám, které
jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží. Rozhodnutí o úpadku dosud vydáno nebylo
a lhůta tedy ke dni zpracování této zprávy není stanovena.
Dokumenty související s insolvenčním řízením ve věci jsou veřejně
prostřednictvím insolvenčního rejstříku na webových stránkách www.justice.cz.

Zprávu předkládá:

Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně

Zprávu zpracovala dne:

6. 2. 2012 Mgr. Běla Zelenková, vedoucí KP
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přístupné

