
Insolvenční řízení na majetek dlužníka věci  České aerolinie a.s. 

 

 

 

Ve věci zahájeného insolvenčního řízení na majetek dlužníka   České aerolinie 

a.s., IČ: 457 95 908,  sídlem K letišti 1068/30, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, vedené 

u Městského soud v Praze, pod č.j. MSPH 92 INS 3628/2021-A-26, je třeba aby 

věřitelé, kteří evidují svoji pohledávku za tímto dlužníkem a kteří dosud nepřihlásili 

své pohledávky, tak aby tak učinili nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne 

zveřejnění  usnesení o rozhodnutí o úpadku, tedy nejpozději do 10.05.2021.  

 

Přihlášky a jejich přílohy se podávají dvojmo Městského soudu v Praze na 

předepsaném formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách 

Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) nebo na stránkách insolvenčního 

rejstříku http://isir.justice.cz//. Osoby, kterým se podle zvláštního právního 

předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti, činí podání (tedy i přihlášku) včetně 

příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické 

podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem (§ 80a zák. č. 182/2006 

Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění). K přihláškám, které 

budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky 

se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihlašují se i pohledávky, které již byly 

uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou 

vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Vykonatelná pohledávka musí být 

prokázána veřejnou listinou. Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo 

pohledávku vázanou na podmínku. K přihlášce pohledávky je třeba připojit listiny, 

kterých se přihláška dovolává. Pohledávka, kterou lze po zahájení insolvenčního 

řízení vůči dlužníkovi uplatnit přihláškou, nemůže být uplatněna žalobou.  

 

K přihlášce pohledávky je nutno připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. 

Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou (§ 177 odst. 1 IZ). 

Přihláška pohledávky včetně příloh se podává dvojmo.   

  

Věřitel, který nabyl pohledávku postoupením nebo obdobným způsobem po 

zahájení insolvenčního řízení anebo v posledních 6 měsících před zahájením 

insolvenčního řízení, doloží v příloze přihlášky pohledávky čestné prohlášení, v 

němž uvede informaci o tom, kdo je jeho skutečným majitelem podle zvláštního 

zákona, a důvod, pro který se podle zvláštního zákona taková osoba považuje za 

skutečného majitele (§ 177 odst. 2 IZ).  
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