
Veřejné prohlášení ze dne 27.9.2018 

Vážení občané, 

     probíhá insolvenční řízení KSBR 37/INS 12668/2018, které je se mnou vedeno jako s bývalou 

podnikající fyzickou osobou, zaměstnavatelem. Činnost jsem vykonával do roku 2013. Všechny 

informace jsou dostupné z odkazu:  

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=62D81DE24FE745039CC2826267D13058 

      Moje firma od roku 1992 vyráběla kinetické a dřevěné hračky a prodávala je ve vlastní české 

obchodní síti prostřednictvím svých zaměstnanců.  Dosáhla několika podnikatelských uznání. V 

soutěži Hračka roku jí udělila třikrát uznání dětská porota Mezinárodního veletrhu spotřebního zboží 

v Brně. Firma získala osvědčení Správná hračka, kterou udělila porota odborníků za kvalitu, estetickou 

úroveň a výchovně pedagogickou způsobilost pro určený věk dítěte.  

     Firma se na trhu střetávala s řadou ekonomických překážek - zejména s čínskou konkurencí, jejíž 

vliv nedokázala nikdy překonat. Pod tlakem ekonomických ztrát byla hračkářská produkce zastavena. 

Ukončil jsem statut zaměstnavatele a v právní formě fyzické osoby hradil postupně staré závazky 

firmy u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (neuhrazené pojistné a příslušenství 

pojistného za OSVČ i zaměstnance), Okresní správy sociálního zabezpečení (neuhrazené pojistné a 

příslušenství pojistného za OSVČ i zaměstnance), Finančního úřadu (neuhrazená daň a příslušenství 

daně z přidané hodnoty), leasingové společnosti (neuhrazený leasing leasingovou společností 

odebraného služebního vozu včetně příslušenství), telefonního operátora (neuhrazené  telefonní 

služby), Okresního soudu Zlín (neuhrazené poplatky žalobce - Okresní správy sociálního zabezpečení).    

   Jistiny mých závazků aktuálně činí 214 039 Kč, penále 581 960 tis. Kč, celkem 795 999 tis. Kč. 

   Po přerušení činnosti OSVČ, v období od 5.8.2013 do 31.7.2018, jsem věřitelům zaplatil         

204.874,- Kč.  

     Mé závazky nepocházejí z osobní spotřeby, nýbrž z titulu rizika podnikatelské činnosti, realizace 

podnikatelské vize. Ekonomicky neúspěšné, ale provázené  projevy podnikatelského ocenění a 

klientské spokojenosti. 

    Insolvenční řízení probíhá řádně podle zákona.  Mým cílem, cílem insolvenčního řízení, je 

uspokojení věřitelů. Jak na to chci jít? 

     Pět let vedu finančně stabilní obchodní korporaci LAUTERKRANC s.r.o. Tedy novou zdravou 

společnost. Její výsledky si můžete zobrazit na internetu ve sbírce listin obchodního rejstříku. Nic 

nikomu nedlužíme, vše řádně platíme. Informace jsou dostupné z odkazu:   

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=693286 

Právě finanční síla této společnosti může sehrát významnou roli v řešení celého problému. 

        Ptejte se mě prosím na cokoli. Rád odpovím. Děkuji. 

Mgr. Roman Lauterkranc, rlauterkranc@gmail.com; tel: 603807543 
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