
 

 

 

NÁZEV: 

 

Plastic Parts & Technology s.r.o. 

       

 sp. zn. KSPA 53 INS 14152 / 2022 

 

 informace jsou aktualizovány 1 x týdně 

 

kontaktní email: : ppt@akostruznicka.cz 

 

 

 

 

 

 

I. ÚVODNÍ INFORMACE 

 

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 16.9.2022, č.j. KSPA 53 

INS 14152/2022-A-14 zjistil úpadek dlužníka, obchodní společnosti Plastic Parts & Technology s.r.o., 

IČ: 25971689, se sídlem č.p. 127, 571 01 Linhartice (dále jen jako „Dlužník“ nebo „PPT“) a prohlásil 

na jeho majetek konkurs. Opravným usnesením ze dne 19.9.2022, č.j. KSPA 53 INS 14152/2022-A-19 

poté ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Ivo Šotka, IČ: 66246016, se sídlem Ostružnická 325/6, 

779 00 Olomouc. 

 

Insolvenční správce tímto informuje stávající i bývalé zaměstnance dlužníka o aktuální situaci a jejich 

nárocích: 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. UKONČENÍ PRACOVNÍCH POMĚRŮ 

Na základě osobní schůzky insolvenčního správce se zaměstnanci Dlužníka, která proběhla dne 

6.10.2022 v sídle Dlužníka, bude insolvenčním správcem přistoupeno k hromadnému propouštění 

stávajících zaměstnanců dle ust. § 62 a násl. zákoníku práce.  

 

[1] Insolvenční správce informoval Úřad práce a OSSZ, že hromadné propouštění všech 

současných zaměstnanců proběhne dne 31. 10. 2022 

 

Vzhledem k výše uvedenému insolvenční správce již zajistil osobu za účelem vystavení výplatnic za 

dlužná období a následných zápočtových listů. Insolvenční správce upozorňuje;  

 

vzhledem k celkovému počtu zaměstnanců, vyžadovaných znalostí komplexního systému a metodice 

účtování PPT a specifičnosti využívaného účetního systému, který vzhledem k velikosti PPT zjevně 

neodpovídá standardům současné doby, je velmi pravděpodobné, že k 31. 10. 2022 nebude možné 

dodat  

 

a. Výplatní listiny včetně zúčtovaného odstupného 

b. Evidenční list důchodového pojištění 

c. Potvrzení o zdanitelných příjmech 

 

[2] Insolvenční správce tímto informuje všechny zaměstnance PPT, že podpisy budou probíhat ve 

dne 31. 10. 2022, a to od 10:00 hod. do 15:00 hod.  

[3] Insolvenční správce tímto vyzývá všechny zaměstnance PPT, aby se dostavili do sídla 

společnosti PPT pro své výpovědi 

  

 

III. UPLATNĚNÍ MZDOVÝCH NÁROKŮ U ÚŘADU PRÁCE SVITAVY 

 

Po ukončení pracovního poměru a vystavení zápočtového listu, se může zaměstnanec se svými 

mzdovými nároky, jejichž výplatu neprovedl dlužník, obrátit na Krajskou pobočku Úřadu práce 

v Pardubicích - kontaktní pracoviště Svitavy, a to nejpozději do  

16. února 2023. 

 



 

 

Žádost o uspokojení mzdových nároků je možné vyplnit i pomocí on-line formuláře na těchto webových 

stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:  

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-uspokojeni-mzdovych-naroku 

 

Výše mzdových nároků, které Úřad práce hradí, je omezena. Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit 

nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za tři (3) kalendářní 

měsíce rozhodného období. Příslušné měsíce si zaměstnanec vybere sám. Rozhodným obdobím je 

sedm kalendářních měsíců, v případě insolvenčního řízení dlužníka se jedná o rozhodné období 1. 

května 2022 – 30. listopadu 2022. 

 

 

IV.  PŘIHLÁŠENÍ DLUŽNÝCH MZDOVÝCH NÁROKŮ DO 

INSOLVENČÍHO ŘÍZENÍ 

 

[1] Insolvenční správce tímto informuje všechny zaměstnance PPT, že v souladu s § 373 

odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., budou pohledávky vyplývající z účetnictví Dlužníka 

prohlášením konkursu na majetek PPT pokládat za přihlášené 

[2] Veškeré dlužné mzdové nároky, které budou vyplývat z účetnictví PPT se proto budou 

považovat za automaticky přihlášené do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. 

KSPA 53 INS 14152 / 2022 

[3] Insolvenční správce upozorňuje, že pohledávky, které odpovídají dlužným mzdovým 

nárokům budou v tomto insolvenčním řízení evidovány jako nezajištěná pohledávka. 

Pohledávka, která vychází ze mzdových nároků je pohledávkou na roveň postavená 

pohledávce za majetkovou podstatou 

[4] V případě, že věřitel (zaměstnanec) bude požadovat přihlášení své pohledávky do 

insolvenčního řízení, Insolvenční správce poukazuje na to, že přihlášku pohledávky 

(dlužná mzda) se vyplňuje na formuláři „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za 

majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň“, kterou lze najít v 

odkazu 

 

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR 

 

Vyhotovený formulář se zasílá na adresu insolvenčního soudu (Krajského soudu v Hradci 

Králové - pobočka v Pardubicích, sídlem Na Třísle 135, 530 96 Pardubice-Zelené Předměstí-

Pardubice I) a Insolvenčního správce (Insolvenční správce Mgr. Ivo Šotek, sídlem Ostružnická 

325/6, 77900 Olomouc) 

 

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-uspokojeni-mzdovych-naroku
https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR


 

 

 

V. ÚČETNÍ PROBLEMATIKA A ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE 

 

[1] Insolvenční správce v současné době eviduje vysoký počet individuálních žádostí, které se 

dotýkají uplatňování mzdových nároků, nevyplacené nemocenské, pracovních úrazů apod. 

[2] Insolvenční správce tímto upozorňuje, že nároky uvedené v bodě 1 tohoto článku, vycházejí 

výhradně z interní dokumentace PPT, která reflektuje výši měsíčního výdělků či specificky a 

konkrétně požadovaných informací. Insolvenční správce informuje, že tyto požadavky 

podléhají nutnosti individuálního zpracování každé jednotlivé žádosti, a to samostatně. 

Insolvenční správce pro zamezení jakýchkoliv pochybností tímto uvádí, že jeho postup 

reflektuje příslušnou právní úpravu, kdy je momentálně primárně řešena problematika 

zaměstnanců a jejích nároků včetně nutné provozní problematiky. Insolvenční správce 

v současné době upřednostňuje komplexní problematiku, která se dotýká celku (např. 

hromadné výpovědi) a individuální požadavky zpracovává dle data doručení a volné kapacity  

[3] Insolvenční správce je v kontaktu s Úřadem práce a OSSZ, kdy postupně zpracovává 

jednotlivé požadavky ze strany správních orgánů 

[4] Insolvenční správce bude prostřednictvím aktualizovaných zpráv informovat o možnosti 

vyzvednutí dokumentace (výplatní listiny, evidenční listiny, apod.) 

 

VI.PROVOZNÍ PROBLEMATIKA 

[1] Insolvenční správce žádá všechny zaměstnance, aby k podpisu výpovědi donesli veškerý jim 

svěřený majetek ze strany PPT, a to včetně přístupových karet 

[2] Přistup do prostor PPT byl omezen všem zaměstnancům, vyjma osob, které jsou v součinnosti 

s Insolvenčním správcem. Prostory PPT budou zpřístupněny dne 31. 10. 2022 v době 10:00 

hod – 15:00 hod., a to v prostorách jídelny 

[3] Podpisy výpovědi bude zajišťovat pan Hausman 

 

 

VI. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ZAMĚSTNANCE 

 

A) INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE 

 

Tyto informace budou zveřejněny a průběžně aktualizovány na webových stránkách insolvenčního 

správce: http://akostruznicka.cz. 

 

Kontaktní email na insolvenčního správce pro zaměstnance dlužníka: ppt@akostruznicka.cz 

 

http://akostruznicka.cz/


 

 

Průběh insolvenčního řízení dlužníka lze sledovat v insolvenčním rejstříku: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=E5BBCBABF161244DE05333F21F

AC5128 

 

 

A) INFORMACE PRO VĚŘITELE 

 

Průběh insolvenčního řízení dlužníka lze sledovat v insolvenčním rejstříku: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=E5BBCBABF161244DE05333F21F

AC5128 

 

 

 

Lhůta pro přihlášení pohledávek končí dne 21.11.2022. 

 

 

 

 

 

 

v Olomouci dne 24. 10. 2022 

 

 

 

 

Mgr. Ivo Šotek, 

Insolvenční správce Plastic Parts & Technology s.r.o. 

 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=E5BBCBABF161244DE05333F21FAC5128
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=E5BBCBABF161244DE05333F21FAC5128
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=E5BBCBABF161244DE05333F21FAC5128
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=E5BBCBABF161244DE05333F21FAC5128

