
Příloha č. 1: Vzor vstupního prohlášení 
 

Městské státní zastupitelství v Praze 

nám. 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5 

 

KZC 123/2015 - 7       V Praze dne 15. 1. 2015 

 

 

Městský soud v Praze 

pracoviště Slezská  

Slezská 9 

120 00 Praha 2 

 

Ke sp. zn. MSPH 91 INS 12345/2014 

 

 

 

Městské státní zastupitelství v Praze 

 

ve věci insolvenčního řízení 

 

dlužníka: Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, 

se sídlem Jablečná 4, Praha 3, 

 

 

v s t u p u j e 

 

 

do řízení ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 o.s.ř. za použití ustanovení § 7c zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon). 

 

 Současně tímto žádá soud o doručování stejnopisů podání účastníků řízení, zpráv 

insolvenčního správce a jeho návrhů učiněných po vstupu do řízení, a dále o 

vyrozumívání o všech úkonech soudu ve věci prováděných, jakož i o doručení všech 

rozhodnutí učiněných soudem v této věci. 

 

Žádáme, aby stejnopis vstupu Městského státního zastupitelství v Praze do řízení 

byl zaslán dlužníkovi, navrhovateli a insolvenčnímu správci a aby ostatní účastníci byli o 

tomto úkonu vhodným způsobem vyrozuměni. 

 

 

 

 JUDr. Jan Novák 

státní zástupce 

Městského státního zastupitelství v Praze 

 



Příloha č. 2: Vzor výstupního prohlášení 
 

 

 

Městské státní zastupitelství v Praze 

nám. 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5 

 

KZC 123/2015 - 35      V Praze dne 24. 11. 2015 

 

 

Městský soud v Praze 

pracoviště Slezská  

Slezská 9 

120 00 Praha 2 

 

Ke sp. zn. MSPH 91 INS 12345/2014 

 

 

 

Městské státní zastupitelství v Praze 

 

ve věci insolvenčního řízení 

 

dlužníka: Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, 

se sídlem Jablečná 4, Praha 3, 

 

 

v y s t u p u j e   z   ř í z e n í. 

 

 

Žádáme, aby stejnopis vystoupení Městského státního zastupitelství v Praze z 

řízení byl zaslán dlužníku, navrhovateli a insolvenčnímu správci a aby ostatní účastníci 

byli o tomto úkonu vhodným způsobem vyrozuměni. 

 

 

 

 JUDr. Jan Novák 

státní zástupce 

Městského státního zastupitelství v Praze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Vzor návrhu na zahájení řízení 
 

 

 

Městské státní zastupitelství v Praze 

nám. 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5 

 

KZC 1234/2015 - 11      V Praze dne 15. 1. 2015 

 

 

Městský soud v Praze 

pracoviště Slezská 

Slezská 9 

120 00 Praha 2 

 

Ke sp. zn. C 36047 

 

 

 

Navrhovatel:  Městské státní zastupitelství v Praze 

   nám. 14. října 2188/9 

   150 00 Praha 5 

 

 

Účastník:  Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, 

se sídlem Jablečná 4, Praha 3, 

 

   společník Jakub Syrový, nar. 21. 6. 1985, 

   bytem Ovocná 24, Praha 6 

    

 

 

Návrh 

 

Městského státního zastupitelství v Praze na zahájení řízení ve věci zrušení obchodní 

společnosti dle ustanovení § 93 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

 

 

 

 

 

Navrhovatel je osvobozen od soudních poplatků podle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 

549/1991 Sb., o soudních poplatcích. 

 

 

 

Příloha  […] 

I. 

 



Obchodní společnost Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, se sídlem Jablečná 4, Praha 3 

(dále též „společnost“) byla dne 29. 3. 1999 zapsána do obchodního rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 36047. Jednatelem společnosti je od dne 

21. 5. 2013 pan Jakub Syrový, nar. 21. 6. 1985, bytem Ovocná 24, Praha 6, který je 

zároveň jediným společníkem společnosti. 

 

Důkaz:  spis Městského soudu v Praze sp. zn. C 36047 

 

 

II. 

 

[Následuje vylíčení rozhodných skutečností odůvodňující postup ve smyslu 

ustanovení § 93 písm. b) ZOK. Skutečnosti budou podloženy důkazy, nejčastěji listinnými, 

případně odkazem na spisovou značku konkrétního spisového materiálu.] 

 

Důkaz:  […] 

 

 

III. 

 

Výše uvedené skutečnosti svědčí o tom, že společnost není schopna po dobu delší 

než jeden rok vykonávat svoji činnost a plnit tak účel, pro který byla založena. Za tohoto 

stavu je splněna podmínka stanovená v ustanovení § 93 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, pro podání návrhu na zrušení společnosti s její likvidací.  

 

[Podstatnou náležitostí návrhu je náležité odůvodnění závažného veřejného 

zájmu, které státní zastupitelství ve věci spatřuje.] 

 

Městské státní zastupitelství v Praze proto navrhuje, aby Městský soud v Praze 

vydal toto  

 

u s n e s e n í 

 

obchodní společnost Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, se sídlem Jablečná 4, Praha 3, se 

zrušuje a nařizuje se její likvidace. 

 

Městské státní zastupitelství v Praze dává podnět ke jmenování likvidátora. 

 

 

 

JUDr. Jan Novák 

státní zástupce 

Městského státního zastupitelství v Praze 

 

 

 



Příloha č. 4: Vzor podnětu na zahájení řízení 

 

 

Městské státní zastupitelství v Praze 

nám. 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5 

 

KZC 1234/2015 - 7      V Praze dne 15. 1. 2015 

 

Městský soud v Praze 

pracoviště Slezská 

Slezská 9 

120 00 Praha 2 

 

Ke sp. zn. C 36047 

 

 

 

Ve věci účastníků: Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, 

se sídlem Jablečná 4, Praha 3, 

 

   společník Jakub Syrový, nar. 21. 6. 1985, 

   bytem Ovocná 24, Praha 6 

      

 

podává Městské státní zastupitelství v Praze 

 

podnět 

 

k zahájení řízení o zrušení společnosti 

 

 

Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, 

se sídlem Jablečná 4, Praha 3, 

 

 

 

podle § 172 odst. 1 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nařízení 

likvidace obchodní společnosti. 

 

 

 

Příloha  […] 

 

 

 

 

 

 



Obchodní společnost Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, se sídlem Jablečná 4, Praha 3 

(dále též „společnost“) byla dne 29. 3. 1999 zapsána do obchodního rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 36047. Jednatelem společnosti je od dne 

21. 5. 2013 pan Jakub Syrový, nar. 21. 6. 1985, bytem Ovocná 24, Praha 6, který je 

zároveň jediným společníkem společnosti. 

 

Podle § 172 odst. 1 písm. c) NOZ může soud i bez návrhu zrušit právnickou osobu 

a nařídit její likvidaci, pokud nemá déle než dva roky statutární orgán schopný se usnášet. 

 

Z činnosti státního zastupitelství bylo zjištěno, že jednatel společnosti ve 

společnosti nikdy nepůsobil, společnost fakticky nepřevzal a žádnou obchodní činnost 

nevykonával. K datu vzniku jeho funkce má tudíž společnost nefunkční statutární orgán, 

který není usnášeníschopný. 

 

[…] 

 

Státní zastupitelství proto činí dle ustanovení § 172 odst. 1 písm. c) zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, podnět Městskému soudu v Praze ke zrušení obchodní 

společnosti Novatel s.r.o., IČ 123 45 678, se sídlem Jablečná 4, Praha 3, a nařízení její 

likvidace. 

 

[Jelikož se jedná pouze o podnět, není potřeba v podání zvlášť zdůvodňovat 

veřejný zájem. Toto se nicméně činí ve zvláštním úředním záznamu, který je součástí spisu 

státního zastupitelství.] 

 

Bude-li na základě tohoto podnětu zahájeno řízení, žádá Městské státní 

zastupitelství v Praze o zaslání stejnopisu usnesení, neboť takové řízení je řízením, do 

něhož může státní zastupitelství vstoupit dle § 8 odst. 1 písm. i) zákona č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních. 

 

 

 

JUDr. Jan Novák 

státní zástupce 

Městského státního zastupitelství v Praze 

 
 


