1. Insolvenční správce
Společnost KONREO, v.o.s. byla dne 16. 3. 2018 Krajským soudem v Ostravě
ustanovena do funkce insolvenčního správce společnosti VÍTKOVICE HEAVY
MACHINERY
a.s.
Funkci
insolvenčního
správce v tomto
řízení
vykonává JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA.
Společnost KONREO, v.o.s. vykonává činnost insolvenčního správce a
insolvenčního správce se zvláštním povolením. Společnost má mimo jiné
zkušenosti s více než tisícem insolvenčních řízení. Mezi její činnosti patří
rovněž výkon funkce likvidátora finančních institucí.
Lukáš Zrůst je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde
získal magisterský titul. Titul doktora práv získal na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze, a to na katedře finančního práva a finanční vědy,
kde v současné době dále akademicky působí. Lukáš Zrůst dále mimo jiné
úspěšně absolvoval vzdělávací program MBA v oboru daně, účetnictví a
controlling a vzdělávací program LL.M v oboru obchodního práva v kontextu
práva EU. Úspěšně složil zkoušku insolvenčního správce a zvláštní zkoušku
insolvenčního správce k insolvenčnímu zákonu. Je držitelem osvědčení
Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti.
Lukáš Zrůst je mimo jiné odborníkem na ozdravné postupy a řešeni krize na
finančním trhu, kdy tuto činnost vykonává pro Českou národní banku.
Aktuálně vykonává funkci likvidátora banky a je vedoucím autorem
chystaného komentáře k zákonu o ozdravných postupech a řešení krize na
finančním trhu a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.
2. Aktuální kroky - první schůze prozatímního věřitelského výboru
Insolvenční správce v nejbližších dnech svolá první schůzi prozatímního
věřitelského výboru. Mezi základní body k projednání na této schůzi by měla
patřit volba předsedy prozatímního věřitelského výboru, zpráva dlužníka o
hospodářské situaci společnosti a výhled cash flow, dále bude předmětem
této schůze pravděpodobně také zpráva investora a představení koncepce.
3. Aktuální kroky – dohled nad dlužníkem
V průběhu reorganizace vykonává insolvenční správce dohled nad činností
dlužníka, kterému náleží dispoziční oprávnění, pokračuje ve zjišťování

majetkové podstaty a jejím soupisu, vede incidenční spory, sestavuje a
doplňuje seznam věřitelů a podává zprávy věřitelskému výboru. Kromě toho
plní i další úkoly a provádí další činnosti, které mu uložil insolvenční soud.
4. Aktuální kroky – ekonomický dohled
Klíčovým prvkem dohledu nad činností dlužníka je průběžná objektivní
ekonomická analýza trendu realizovatelnosti reorganizačního plánu.
Základní podmínkou úspěchu plnění reorganizačního plánu je zajištění
financování společnosti investorem, využití stávajících aktiv a následné
postupné zlepšování hospodaření, při kterém je společnost svou činností
schopna generovat dostatek finančních prostředků k zajištění vlastního
provozu a zároveň i k uspokojení věřitelů.
Insolvenční správce bude pravidelně vyhodnocovat ekonomická data
společnosti a hodnotit trend vývoje ekonomické úrovně dlužníka.

