
 

 
 
Nejvyššímu soudu České republiky  

prostřednictvím  

Městského soudu v Praze 

Slezská 2000/9 

120 00 Praha 2 

___________________________  

Datovou schránkou                 V Praze dne 28. listopadu 2016  

 

Ke sp.zn.:  90 ICm 1589/2011 

      

Žalobce:  AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ: 284 90 738 

se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 

j a k o   i n s o l v e n č n í   s p r á v c e     

dlužníka Advokátní kancelář Veverka & Partneři, s.r.o. v likvidaci,  

IČ: 282 41 096, se sídlem Praha 2, Londýnská 730/59, PSČ 120 00 

z a s t o u p e n    p r á v n ě   

Mgr. Hanou Himmatovou, advokátem  

se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 

(dále jen jako „dovolatel“) 

 

Žalovaný:  JUDr. Mgr. Slavomír Hrinko 

bytem Střemchová 3162/3, 106 00 Praha 10 

z a s t o u p e n    p r á v n ě   

 

   Mgr. Danielem Slavíkem, advokátem se sídlem Haštalská 791/9, Praha 1 

 

Dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5.9.2016 
č.j.: 104 VSPH 934/2015-223       

 

D v o j m o  

 

Bez příloh 
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I.  
Dosavadní průběh řízení 

 

1. Dovolatel se domáhá odpůrčí žalobou na neúčinnost právních úkonů dlužníka určení, že 

právní úkony spočívající v platbách realizovaných převodem z účtů dlužníka vedených u 

žalovanému:  

- ze dne 26. 6. 2009 ve výši 208.000,- Kč (účet č. ,  

- ze dne 30. 6. 2009 ve výši 53.579,- Kč (účet č. ,  

- ze dne 30. 6. 2009 ve výši 53.032,10 Kč (účet č. ),  

- ze dne 14. 1. 2010 ve výši 500.000,- Kč (účet č. ),  

jsou vůči majetkové podstatě dlužníka právně neúčinné. Neúčinnost právních úkonů spatřuje 

dovolatel v tom, že jednotlivé úkony dlužníka byly činěny v době, kdy byla splněna domněnka 

úpadku dlužníka podle § 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona (dále jen „IZ“).  

2. Soud prvního stupně Rozsudkem ze dne 10.5.2016 rozhodl tak, že žalobě vyhověl, když určil, 

že právní úkony spočívající v platbách realizovaných převodem z účtů dlužníka vedených u 

žalovanému:  

- ze dne 26. 6. 2009 ve výši 208.000,- Kč (účet č. ),  

- ze dne 30. 6. 2009 ve výši 53.579,- Kč (účet č.   

- ze dne 30. 6. 2009 ve výši 53.032,10 Kč (účet č. ),  

- ze dne 14. 1. 2010 ve výši 500.000,- Kč (účet č. ,  

jsou vůči majetkové podstatě dlužníka právně neúčinné. 

3. Proti rozsudku soudu prvního stupně podal žalovaný odvolání a Vrchní soud v Praze 

rozsudkem ze dne 5.9.2016 změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že: 

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. září 2015, č.j. 90 ICm 1589/2011-172 

se v bodě I. výroku potvrzuje v rozsahu určení, že je vůči věřitelům neúčinná platba 

převodem z účtu dlužníka č. vedeného u 

 žalovanému ze dne 30.6.2009 ve výši 53.032,10 Kč; ve zbytku 

bodu I. výroku a v bodě III. výroku se mění tak, že se zamítá žaloba, jíž se žalobce 

domáhal určení, že jsou vůči majetkové podstatě dlužníka právně neúčinné platby 

převodem z účtu dlužníka vedeného u  

žalovanému ze dne 26.6.2009 ve výši 208.000,- Kč (účet č. , ze dne 

30.6.2009 ve výši 53.579,- Kč (účet č. ) a ze dne 14.1.2010 ve výši 

500.000,- Kč (účet č. . 

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení před soudy obou 

stupňů ve výši 41.026,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám 

právního zástupce žalovaného, advokáta Mgr. Daniela Slavíka. 

 

 

 

 

 

 

 

MSPH 90 INS 6781/2010-C4-33 
(sp. zn. 90 ICm 1589/2011)



3 
 

II.  
Dovolání žalobce 

 

4. Dovolatel tímto podává ve lhůtě dle ust. § 240 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský soudní řád“), prostřednictvím svého 

právního zástupce toto včasné 

 

d o v o l á n í ,  
 

proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5.9.2016 č.j. 104 VSPH 934/2015-223 (dále též 

jen „napadené rozhodnutí“), přičemž tímto dovoláním napadá všechny výroky napadeného 

rozhodnutí.  

 

5. Dovolatel má za to, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci 

(dovolací důvod dle ust. § 241a odst. 1 občanského soudního řádu), a to z důvodů, které 

dovolatel podrobněji rozvádí níže v čl. IV. tohoto dovolání. 

 

III. 
Přípustnost dovolání 

 
6. Dovolatel má za to, že jím podané dovolání je ve smyslu ust. § 237 až § 238a občanského 

soudního řádu přípustné, a to z následujících důvodů: 

a. dovolatel dovoláním napadá rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení 

končí, přičemž dovolatelem napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného 

práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena a současně;  

b. není naplněn žádný z důvodů nepřípustnosti dovolání vymezený v ust. § 238 

občanského soudního řádu. 

 

7. Otázkou zásadního právního významu (z pohledu hmotného práva), kterou by se měl dle 

názoru žalobce dovolací soud zabývat, a která je současně důvodem přípustnosti tohoto 

dovolání, je posouzení toho, zda peněžní prostředky na účtu advokátní úschovy dlužníka 

spadají do majetkové podstaty dle ust. § 206 odst. 1 písm. a) IZ v kombinaci s ust. § 283 IZ či 

nikoliv.  

 

IV. 
Dovolací důvod, nesprávné právní posouzení věci  

 

8. Žalobce se ztotožňuje se závěry soudu prvního stupně, který posoudil věc v souladu 

s hmotným právem tak, že určil, že platby převodem z účtů dlužníka vedených u  

 žalovanému:  

- ze dne 26. 6. 2009 ve výši 208.000,- Kč (účet č. ),  

- ze dne 30. 6. 2009 ve výši 53.579,- Kč (účet č. ,  
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- ze dne 30. 6. 2009 ve výši 53.032,10 Kč (účet č. ),  

- ze dne 14. 1. 2010 ve výši 500.000,- Kč (účet č. ),  

jsou vůči majetkové podstatě dlužníka právně neúčinné. 

9. Soudy I. a II. stupně dospěly k závěru, že žalovaný poskytl dne 28. 4. 2009 společnosti Awen, 

a.s., částku 4,000.000,- Kč na základě smlouvy o úvěru, přičemž peníze byly převedeny na 

úschovní účet dlužníka č. . V červnu 2009 byly ze tří různých účtu dlužníka (č. 

 na účet žalovaného převedeny částky 8.000 EUR, 

1.763,80 GBP a 53.032,10 Kč, v lednu 2010 pak byla z dalšího účtu dlužníka (č. 

převedena částka 500.000,- Kč. Převody byly vesměs označeny jako „vratka půjčky“, 

respektive „splátka nominálu“, jako příjemce uveden žalovaný, popřípadě jako variabilní 

symbol platby uvedeno datum narození žalovaného nebo identifikační číslo společnosti Awen, 

a.s. Již v červnu 2009 měl dlužník dva věřitele se splatnými pohledávkami více než tři měsíce 

po lhůtě splatnosti.  

10. Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že v části zamítl žalobu, již se 

dovolatel domáhal určení, že jsou vůči majetkové podstatě dlužníka právně neúčinné platby 

převodem z účtu dlužníka vedeného u  

žalovanému ze dne 26.6.2009 ve výši 208.000,- Kč (účet č. , ze dne 30.6.2009 

ve výši 53.579,- Kč (účet č. ) a ze dne 14.1.2010 ve výši 500.000,- Kč (účet č. 

 

11. Odvolací soud svoji argumentaci postavil na povaze účtu advokátní úschovy a na rozhodovací 

praxi Nejvyššího soudu, která je dle dovolatele na danou situaci nepřiléhavá.  

12. Dle § 206 odst. 1 písm. a) tvoří majetkovou podstatu dlužníka peněžní prostředky. Dovolatel 

má za to, že do majetkové podstaty dlužníka náleží prostředky na všech typech účtů (běžných 

i tzv. úschovních). Peněžní prostředky na účtu nejsou v majetku majitele účtu, ani v majetku 

osoby, jež je na účet zaslala, nýbrž v majetku peněžního ústavu, přičemž majitel účtu má 

„toliko“ pohledávku za peněžním ústavem spočívající v tom, že na základě příkazu osob s 

dispozičním oprávněním je peněžní ústav povinen peněžní prostředky z účtu vyplatit. A to bez 

ohledu na to, zda se jedná o účet běžný nebo tzv. úschovní. Případné majetkové vyrovnání 

mezi majitelem účtu a tím, kdo peníze na účet složil, musí proběhnout mimo rámec smluvního 

vztahu o vedení účtu; „vlastník“ uložených peněz nemůže na peněžním ústavu ničeho žádat. 

V tomto směru odkazuje dovolatel na konstantní judikaturu (rozsudky Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 25.5.2008, sp. zn. 33 Odo 912/2006 a ze dne 10.11.2004, sp. zn. 35 Odo 801/2002 a 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.2.2010, sp. zn. 28 Cdo 2771/2009). Jinými slovy, 

povaha právního vymezení jednotlivých typů účtů je stejná, vzájemně se liší pouze způsobem, 

které osoby případně mají k účtu dispoziční oprávnění k nakládání s peněžními prostředky.  

13. Již v červnu 2009, tedy v době, kdy se uskutečnily platby převodem z účtu dlužníka 

žalovanému, měl dlužník dva věřitele se splatnými pohledávkami více než tři měsíce po lhůtě 

splatnosti. Byla tedy naplněna domněnka platební neschopnosti dle § 3 odst. 2 písm. b) IZ.  

14. Jednotlivými platbami, tedy převodem z účtu dlužníka vedeného u  

 žalovanému ze dne 26.6.2009 ve výši 208.000,- Kč (účet č. 

), ze dne 30.6.2009 ve výši 53.579,- Kč (účet č.  a ze dne 14.1.2010 

ve výši 500.000,- Kč (účet č. ) bylo plněno z účtů dlužníka žalovanému, přičemž 

pokud jde o primární závazek mezi žalovaným a společností Awen, a.s., docházelo 

MSPH 90 INS 6781/2010-C4-33 
(sp. zn. 90 ICm 1589/2011)



5 
 

k uspokojování závazku z titulu smlouvy o úvěru. Jednotlivá platby plnil dlužník z majetku 

spadajícího do majetkové podstaty, nikoliv společnost Awen, a.s. 

15. Z provedeného dokazování vyplývá, že jednotlivé platby žalovanému byly vyplaceny přímo 

dlužníkem, a to z účtů advokátních úschov. Tato skutečnost byla v řízení nesporná. Proto 

jednotlivé platby představují právní úkon, jelikož jde o projev vůle směřující k zániku 

povinnosti splnit dluh (shodně rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2014, sp. zn. 29 

Cdo 677/2011, publikovaný v časopise Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek pod 

publikačním číslem 60/2014). 

16. Dlužník tedy plnil ve prospěch žalovaného, a to bez jakéhokoliv protiplnění; právní vztahy 

případně existující mezi společností Awen, a.s. a žalovaným nemohou mít na právní 

posouzení jednotlivých právních úkonů činěných dlužníkem ve prospěch žalovaného dopad.  

17. Podle § 240 odst. 1 ins. zák. se právním úkonem bez přiměřeného protiplnění rozumí právní 

úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá 

cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník.  

18. Podle § 240 odst. 2 ins. zák. se právním úkonem bez přiměřeného protiplnění rozumí pouze 

právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k 

dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve 

prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který 

dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. 

19. Z provedeného dokazování vyplývá, že dlužník v době, kdy byly jednotlivé platby vůči 

žalovanému plněny, v úpadku byl.  

20. Pokud se jedná o posuzovanou otázku toho, zda prostředky na jednotlivých účtech náleží do 

majetkové podstaty dlužníka, dovolatel uvádí, že prostředky na tzv. úschovních účtech do 

majetkové podstaty dlužníka náleží. Bez ohledu na povahu právního vztahu mezi žalovaným a 

společnosti Awen, a.s., je třeba posuzovat jednotlivé platby dlužníka vůči žalovanému 

z pohledu insolvenčního zákona. Dlužník tím, že v době, kdy byl v úpadku, tyto platby 

realizoval, napřímo zkrátil možnost uspokojení pohledávek věřitelů.     

21. Argumentace odvolacího soudu zákonem o advokacii a stavovskými předpisy, a to usnesením 

představenstva České advokátní komory č. 7/2004 o provádění úschov peněz, cenných 

papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, je v daném případě nepřiléhavá, neboť 

odvolací soud dostatečně nezohlednil insolvenční rozměr projednávaného případu.  

22. Pokud by dovolací soud přijal argumentaci odvolacího soudu v tom smyslu, že věřitelé, jejichž 

pohledávka byla plněna prostřednictvím úschovního účtu, došlo by tak k zásadnímu narušení 

zásad insolvenčního řízení vymezených v § 5 písm. a) a b) IZ, tedy, že insolvenční řízení musí 

být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně 

zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů; 

a  věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají 
v insolvenčním řízení rovné možnosti.  

23. Dovolatel má za to, že věřitelé mající původ vzniku pohledávky v běžném či úschovním účtu 

mají stejné postavení. Z tohoto důvodu musejí mít rovněž i rovné možnosti.  
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V.  
Závěrečný návrh 

 

1. Na základě shora uvedeného dovolatel navrhuje, aby dovolací soud  

 

I. dle ust.  § 243d písm. b) občanského soudního řádu  z m ě n i l  napadený Rozsudek 

Vrchního soudu v Praze ze dne 5.9.2016, č.j.: 104 VSPH 934/2015-223 tak, že se určuje, 

že platby převodem z účtů dlužníka vedených u  

žalovanému:  

- ze dne 26. 6. 2009 ve výši 208.000,- Kč (účet č. ,  

- ze dne 30. 6. 2009 ve výši 53.579,- Kč (účet č. ,  

- ze dne 30. 6. 2009 ve výši 53.032,10 Kč (účet č. ,  

- ze dne 14. 1. 2010 ve výši 500.000,- Kč (účet č.   

jsou vůči majetkové podstatě dlužníka právně neúčinné; nebo  

II. aby dovolací soud dle ust. § 243e odst. 1 a 2 občanského soudního řádu napadený 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 5.9.2016, č.j.: 104 VSPH 934/2015-223    

z r u š i l   a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.  

 

        Mgr. Hana Himmatová, v plné moci  
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