
 

 

č. j. 90 ICm 1962/2011 – 59 
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ČESKÁ REPUBLIKA 
 

ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 

 
( z k r á c e n é  z n ě n í )  

 
 
 Městský soud v Praze jako soud insolvenční rozhodl samosoudcem Mgr. Hynkem 
Zoubkem ve věci žalobce: AS ZIZLAVSKY v.o.s. (dříve IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s.),  
IČO: 28490738, se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, insolvenční správce dlužníka: Advokátní 
kancelář Veverka & Partneři, s.r.o. v likvidaci, IČO: 28241096, se sídlem v Praze 2, 
Londýnská 730/59, žalobce zastoupený Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem se sídlem 
v Praze 1, Široká 36/5, proti žalované: JUDr. Hana Marvanová, nar. 26. 11. 1962, bytem 
v Praze 7, Nad Královskou oborou 41, zastoupené Mgr. Ing. Ladislavem Málkem, advokátem 
se sídlem v Praze 3, Sudoměřská 6, v incidenčním sporu o odpůrčí žalobě, 
 

t a k t o :  
 

I. Ž a l o b a , 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, 
- 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, 

s e  z a m í t á . 
 
 

MSPH 90 INS 6781/2010-C9-8 
(sp. zn. 90 ICm 1962/2011)



pokračování  sp. zn. 90 ICm 1962/2011 
                                                                                                 (sp. zn. MSPH 90 INS 6781/2010) 

 

- 2 - 

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. 

 
 
Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne 

doručení písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím 
soudu zdejšího. 

 
 Nebude-li povinnost stanovená výrokem II. splněna dobrovolně, lze se 

domáhat jejího nuceného splnění výkonem rozhodnutí nebo exekucí na základě 
rozhodnutí insolvenčního soudu podle § 203 odst. 5 ins. zák. a s omezeními 
tímto rozhodnutím založenými.  

 
Zkrácené znění rozsudku neobsahuje odůvodnění. Zveřejnění zkráceného 
znění rozsudku v insolvenčním rejstříku nemá účinky doručení rozsudku 
(§ 89 odst. 3 ins. zák.). 

 
 
V Praze dne 12. června 2014 
 
        Mgr. Hynek Zoubek, v. r. 
                   samosoudce  
 
Za správnost vyhotovení: 
Janotová 
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