
  

 
Městský soud v Praze  
Slezská 9 

120 00 Praha 2 

------------------------- 

Datovou schránkou                 V Praze dne 26. dubna 2018 

          

 

Sp. zn.:  MSPH 90 INS 6781 / 2010 

Dlužník:  Advokátní kancelář Veverka & Partneři, s.r.o. v likvidaci (dále jen „dlužník“) 

Ins. správce:  AS ZIZLAVSKY v.o.s. (dále jen „insolvenční správce“) 

 

Zpráva 40-18, Zpráva o činnosti insolvenčního správce a aktuálním stavu řízení 
 

Insolvenční správce tímto předkládá insolvenčnímu soudu, věřitelskému výboru a jednotlivým 

věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) dílčí zprávu o své činnosti za 

období od podání své poslední zprávy, na kterou tímto navazuje.  

 

I. Soudní spory 

 

Insolvenční správce pokračuje ve vedení soudních sporů, které nebyly dosud pravomocně ukončeny, 

jejichž seznam insolvenční správce uvádí v následující tabulce: 

 

žalobce žalovaný předmět sporu sp. zn. (soud) 

AS ZIZLAVSKY v.o.s. Veverka Jan Žaloba na zaplacení, o 
104.120.743,59 Kč 

10 C 129/2015 
(OS v Semilech) 

AS ZIZLAVSKY Jareš Radek Žaloba na zaplacení, o 
1.350.000,- Kč 

14 C 222/2010 
(OS pro Prahu 7) 

AS ZIZLAVSKY v.o.s. JUDr. Hana Marvanová  Žaloba na vydání bezdůvodného 
obohacení 

38 C 73/2014 
(OS pro Prahu 1) 

MAPE 
DEVELOPMENT AS ZIZLAVSKY v.o.s. o zaplacení 5.000.000,- Kč 14 C 33/2016 

(OS pro Prahu 1) 

MAPE 
DEVELOPMENT AS ZIZLAVSKY v.o.s. o určení pořadí pohledávky 

5.000.000,- Kč (§ 203a IZ) 

190 ICm 
3523/2017 (MS 
Praha) 
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Co se týče aktuálního procesního stavu insolvenční správce k výše uvedenému přehledu soudních 

sporů doplňuje následující (co se týče postupného vývoje soudních sporů odkazuje insolvenční 

správce na své předchozí zprávy o činnosti): 

 

a) AS ZIZLAVSKY v.o.s. ca Veverka Jan, žaloba na zaplacení 10 C 129/2015 (OS v Semilech) 

� dne 5.9.2017 vyhlásil OS v Semilech rozsudek, kterým uložil žalovanému zaplatit ve 

prospěch majetkové podstaty částku 102.425.743,59 Kč s příslušenstvím; 

� odvolání bylo soudem II. stupně odmítnuto a rozhodnutí nabylo právní moci 

� insolvenční správce podal exekuční návrh, řízení je vedeno JUDr. Janou Tvrdkovou, 

soudním exekutorem Exekutorského úřadu Praha 4, pod sp.zn.: 095 EX 194/18, na 

předmětnou pohledávku nebylo dosud vymoženo ničeno 

b) AS ZIZLAVSKY v.o.s. ca Radek Jareš, o zaplacení 1.350.000,- Kč, 14 C 222/2010 (OS pro 

Prahu 7) 

� insolvenční správce podal dle vykonatelného exekučního titulu exekuční návrh, 

exekuce je vedena JUDr. Janou Tvrdkovou, soudním exekutorem Exekutorského 

úřadu Praha 4, v průběhu exekuce byl soudním exekutorem zjištěn postižitelný 

majetek povinného, exekuce nadále probíhá měsíčními splátkami povinného  

c) AS ZIZLAVSKY v.o.s. ca JUDr. Hana Marvanová, Žaloba na vydání bezdůvodného 

obohacení, 38 C 73/2014 (OS pro Prahu 1) 

� odvolacím soudem byl rozsudek soudu I. stupně zrušen a věc byla vrácena soudu I. 

stupně k dalšímu řízení 

� ve věci je nařízeno jednání na 26.6.2018 

d) MAPE DEVELOPMENT a.s. ca AS ZIZLAVSKY, Žaloba o zaplacení 5.000.000,- Kč,  

14 C 33/2016 (OS pro Prahu 1) 

� řízení je přerušeno do rozhodnutí insolvenčního soudu o žalobě na určení pořadí 

uplatněné pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 

(ust. § 203a IZ), toto řízení je insolvenčním soudem vedeno pod sp.zn.: 190 ICm 

3523/2017 

e) MAPE DEVELOPMENT a.s. ca AS ZIZLAVSKY, Žaloba na určení pořadí pohledávky 

5.000.000,- Kč (ust. § 203a IZ), 190 ICm 3523/2017 (MS Praha) 

� rozsudkem soudu I. stupně došlo k zamítnutí žaloby v plném rozsahu a žalobci bylo 

uloženo zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení 

� proti rozsudku soudu I. stupně podal žalobce včasné odvolání, ke kterému se již 

insolvenční správce vyjádřil 

� jednání před soudem II. stupně nebylo dosud nařízeno 

 

 

II. Majetek dlužníka 

 

Insolvenční správce konstatuje, že ve prospěch majetkové podstaty jsou nadále inkasovány průběžné 

splátky v rámci vedené exekuce za Mgr. Jarešem. V tuto chvíli nelze předjímat, zda a případně kolik 

bude vymoženo na pohledávku za dr. Veverkou, která byla pravomocně přiznána rozsudkem OS 

MSPH 90 INS 6781/2010-B-177



v Semilech. Zásadní pro stav majetkové podstaty a uspokojení věřitelů bude v každém případě spor 

vedený o částku 5.000.000,- Kč, a to v řízení sp. zn. 14 C 33/2016 (OSPH 1 – viz výše). S ohledem na 

výsledek posledně uvedeného sporu může stav majetkové podstaty doznat zásadní změny. Pro další 

postup ve věci bude nicméně určující odvolání žalobce MAPE DEVELOPMENT a.s. proti rozsudku 

insolvenčního soudu ve věci vedeného incidenčního sporu dle ust. § 203a IZ. 

 

Insolvenční správce uvádí, že z procesní opatrnosti nemůže přistoupit k výplatě pohledávek za 

majetkovou podstatou, a to s přihlédnutím k jeho povinnosti postupovat s odbornou péčí, kdy musí 

zohlednit případné poměrné uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou ve smyslu ust. § 305 

odst. 2 insolvenčního zákona. Z totožných důvodů nelze přistoupit ani k částečnému rozvrhu. 

V podrobnostech insolvenční správce odkazuje na své vyjádření zveřejněné na č.l.B-171, ve kterém 

jsou shrnuty dosavadní příjmy majetkové podstaty a očekávané (možné) pohledávky za majetkovou 

podstatou a pohledávky jim postavené na roveň. Insolvenčním správcem je v tomto ohledu 

postupováno při respektování ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky, dle 

které „dospěje-li insolvenční správce k závěru, že pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky 

jim na roveň postavené nebude možné uspokojit v plném rozsahu, určí rozsah jejich úhrady (pořadí a 

poměr úhrady jednotlivých nároků) insolvenční soud na základě návrhu insolvenčního správce podle 

ustanovení § 305 odst. 2 insolvenčního zákona.“ (srov. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 29 NSČR 59/2013, ze dne 29.10.2015). 

 

--- 

 

Je-li třeba v souvislosti se shora uvedeným cokoli doplnit či upřesnit, žádá tímto insolvenční správce 

zdvořile o pokyn insolvenčního soudu.   

 

 

  JUDr. Michal Žižlavský, advokát 

  ohlášený společník 

  AS ZIZLAVSKY v.o.s.  
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