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P R O T O K O L  O  J E D N Á N Í  
 
 
Městský soud v Praze                        oddělení: 90 ICm                            dne: 12. 6. 2014 
 
 

Věc: 
 

Žalobce:  AS ZIZLAVSKY v.o.s., insolvenční správce dlužníka: Advokátní kancelář 
Veverka & Partneři, s.r.o. v likvidaci 

Žalovaný: JUDr. Hana Marvanová 
incidenční spor o odpůrčí žalobě 
 
 

Přítomni od soudu: 
 

Samosoudce:   Mgr. Hynek Zoubek  
 
 

Při zahájení jednání dále přítomni: 
 

Žalobce: AS ZIZLAVSKY v.o.s., insolvenční správce dlužníka: Advokátní 
kancelář Veverka & Partneři, s.r.o. v likvidaci 

 nikdo, nevolán 
 
Zástupce žalobce:  Mgr. Michal Beran, i. s. Mgr. Adama Sigmunda 
 totožnost zjištěna z průkazu ČAK č. 14459 
 plná moc č. l. 28 
 substituční plná moc se zakládá do spisu 
 
Žalovaná:    JUDr. Hana Marvanová 
   nikdo, nevolána 
 
Zástupce žalované:  Mgr. Ing. Ladislav Málek 
 totožnost zjištěna z průkazu ČAK č. 12352  

plná moc č. l. 11 
 
 
 
Jednání zahájeno v 10.00 hod. 
 
Jednání přítomna též veřejnost. 
 
Zástupce žalobce na podané žalobě trvá, přednáší ji shodně jako v písemném vyhotovení. 
 
Zástupce žalované navrhuje žalobu zamítnout, odkazuje na své písemné vyjádření, dodává, 
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že nelze vést dva spory o tomtéž, takže v procesní rovině je třeba žalobu zamítnout, neboť 
část sporu je vedena před okresním soudem. Pokud přetrvávají pochybnosti o tom, z jakého 
účtu byla žalované dlužná částka hrazena, jedná se primárně o odpovědnost JUDr. Veverky 
vůči dlužníku, tedy advokátní kanceláři. 
 
Insolvenční soud přednáší dosavadní stav řízení, zejména skutečnost, že žaloba byla podána 
jako incidenční spor, a to jednak se žalobním žádáním ohledně určení právní neúčinnosti 
právních úkonů, na jejichž základě dlužník zaplatil žalované v listopadu 2008 až v lednu 2009 
částku celkem 3,250.000,- Kč, dále pak žalobní žádání, aby bylo určeno, že tyto jednotlivé 
platby jsou právně neúčinné, a konečně se žalobním petitem na zaplacení této částky  
s příslušenstvím. 
 
Insolvenční soud dále konstatuje, že rozhodnutím Vrchního soudu v Praze jako soudu 
nadřízeného byla vyloučena k samostatnému projednávání část řízení ohledně zaplacení 
částky 3,250.000,- Kč s příslušenstvím. Tuto část žaloby nyní projednává Obvodní soud  
pro Prahu 7, kam byla věc postoupena na základě místní nepříslušnosti z Obvodního soudu 
pro Prahu 2. 
 
K dotazu insolvenčního soudu zástupci účastníků přednáší, že ve věci doposud nebylo 
nařízeno jednání. 
 
Insolvenční soud dále přednáší, že ohledně petitu na určení právní neúčinnosti jednotlivých 
právních úkonů byl žalobce vyzván k opravě vad žaloby, neboť tyto právní úkony nebyly 
dostatečně identifikovány. Vzhledem k tomu, že žalobce tyto úkony dostatečně 
neidentifikoval ani po výzvě insolvenčního soudu, byla žaloba v této části pravomocně 
odmítnuta usnesením ze dne 1. 4. 2014, č. l. 48. K věcnému projednání tak dnes zbývá toliko 
jeden žalobní petit, a sice určení právní neúčinnosti samotných provedených plateb  
z listopadu 2008 až ledna 2009. 
 
Insolvenční soud dále přednáší, že žalobu je možné zamítnout již na základě žalobních tvrzení 
bez prováděného dokazování, a to z toho důvodu, že po rozhodnutí o věcné příslušnosti a po 
rozhodnutí o částečném odmítnutí žaloby zůstala k věcnému projednání toliko část žaloby,  
v níž je žalováno typově nesprávně na určení neúčinnosti jednotlivých plateb. 
 
Insolvenční soud přednáší zástupcům účastníků poučení o principu koncentrace řízení podle 
§ 118b odst. 1 o. s. ř. a o principu neúplné apelace podle § 119a odst. 1 o. s. ř. Po skončení 
dnešního jednání nelze již přednášet nová tvrzení ani nové důkazní návrhy, a to ani v případě 
odvolacího řízení. 
 
Zástupci účastníků vyzváni k závěrečným návrhům, poté oba zástupci odkazují na předchozí 
vyjádření a nemají již dalších námitek. 
 
Bez přerušeného jednání vyhlášen v 10.20 hod rozsudek: 
 
I. Žaloba, v níž žalobce požaduje určit právní neúčinnost plateb dlužníka převodem 

na účet žalované: 
- nejpozději dne 28. 11. 2008 částka 350.000,- Kč, 
- dne 1. 12. 2008 částka 500.000,- Kč, 
- dne 9. 12. 2008 částka 500.000,- Kč, 
- dne 9. 12. 2008 částka 200.000,- Kč, 
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- dne 22. 12. 2008 částka 500.000,- Kč, 
- dne 31. 12. 2008 částka 1,000.000,- Kč, 
- nejpozději dne 5. 1. 2009 částka 200.000,- Kč, 

se zamítá. 
 

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku 
náhradu nákladů řízení v částce, jejíž výše bude určena v písemném vyhotovení 
rozsudku, k rukám advokáta Mgr. Ing. Ladislava Málka. 

 
Odůvodněno, dáno poučení o odvolání a o výkonu rozhodnutí. 
 
Zástupcům účastníků bude rozsudek spolu s protokolem z jednání zaslán do jejich datových 
schránek ve lhůtě 30 dnů od dnešního jednání; zároveň bude protokol a rozsudek zveřejněn  
v insolvenčním rejstříku. 
 
Hlasitě diktováno bez námitek k protokolaci. 
 
Skončeno v 10.30 hod. 
 
(Přepis z diktafonu proveden diktovacím programem.) 
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