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OZNÁMENÍ 
 
 

V návaznosti na oznámení o vyhlášení moratoria z 25.2.2022 informujeme o jeho prodloužení 

za účelem dokončení přípravy reorganizačního plánu a základní provozní stabilizace 

společnosti MICo, spol. s r.o. 

 

Vedení společnosti podle plánu a na základě dosaženého souhlasu nezbytné většiny věřitelů 

podalo návrh na prodloužení moratoria o 30 dnů a splnilo všechny zákonné podmínky. 

Insolvenční soud návrhu vyhověl a dne 25.3.2022 moratorium prodloužil. Tento postup byl 

předběžně projednán s rozhodující většinou věřitelů již při návrhu na vyhlášení moratoria. 

 

Prodloužené moratorium poskytne firmě prostor pro dokončení přípravy reorganizačního 

plánu, na kterém pracují právní zástupci společně s restrukturalizačním poradcem, a vyjednání 

jeho podpory mezi věřiteli. Zároveň umožní zachování výroby, udržení pracovních míst  

a zajištění dalšího financování provozu podniku. Paralelně  probíhá vyjednávání s potenciálním 

investorem.  

 

Současně krizový management postupně stabilizuje provozní situaci závodu. Byla provedena 

konsolidace běžících zakázek a projektů s cílem jejich zdárného postupného dokončení, a to  

i v situaci výpadku řady dodávek vstupů. V tomto ohledu probíhají intenzivní jednání jak 

s jednotlivými odběrateli, tak i s celou řadou dodavatelů. Provoz závodu v tuto chvíli 

nevykazuje žádná přerušení. Největší komplikací pro provoz se jeví omezení v oblasti 

oběžného kapitálu. Krizový management proto připravuje nástroje možného řešení této 

komplikace v několika variantách tak, aby mohla výroba a dokončení zakázek proběhnout s co 

nejmenšími problémy.  

 

Cílem celého projektu reorganizace společnosti je zachování hlavní kompetence závodu – tedy 

schopnosti kvalifikovaně navrhovat, vyrábět a instalovat specifická zařízení pro energetiku  



 

 

2 

a teplárenství, a to jak samostatně, tak i ve spolupráci s dalšími subjekty. Současně se budoucí 

strategie společnosti musí zaměřit i na vyřešení jedné z příčin, kvůli kterým se společnost MICo 

dostala do potíží, a to neodpovídající balance mezi schopností výroby většího počtu i velkých 

projektů a zakázek a potřebou efektivně profinancovat tyto velké objemy rozpracované 

výroby. 

 

V tomto okamžiku je společnost MICo již plně oddělena od předchozí vlastnické struktury  

a probíhá konsolidace týmu vedení. Společnost je připravena nastartovat novou etapu své 

existence v souvislosti s realizací připravovaného reorganizačního plánu, navázat přitom na 

pozitivní zkušenosti a vzít si i poučení z negativ. V tomto duchu chce také obnovit důvěru svých 

obchodních partnerů a postupně získat nové. 

 

Jakmile bude reorganizační plán dokončen a odsouhlasí jej příslušné většiny věřitelů, bude 

předložen společně s návrhem na zahájení insolvenčního řízení soudu. O dalších krocích 

budeme průběžně informovat. 

 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

                 Petr Karásek                                                     Tomáš Schmied 

              krizový manažer                                                                 nově jmenovaný jednatel 

 


