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U S N E S E N Í 
 
 

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Davidem Hovorkou jako samosoudcem 
v insolvenční věci dlužníka Advokátní kancelář Veverka & Partneři, s.r.o. v likvidaci, 
IČO: 28241096, se sídlem v Praze 2, Londýnská 730/59, o návrhu věřitele 
JUDr. Mgr. Slavomíra Hrinka, nar. 3. 9. 1973, bytem v Praze 3, Jičínská 2348/10, a 
uložení povinnosti insolvenčnímu správci dle § 203 odst. 5 IZ, 

 
t a k t o :  

 
Insolvenčnímu správci AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČO: 28490738, se sídlem v Praze 1, 

Široká 5/36, s e  u k l á d á , aby pohledávku věřitele JUDr. Mgr. Slavomíra Hlinka za 
podstatou ve výši 54.159,60 Kč na nákladech řízení, přiznaných dle usnesení Obvodního 
soudu pro Prahu 10 č. j. 16 C 189/2014-187 ze dne 1. 2. 2017 věřitele JUDr. Mgr. Slavomíra 
Hlinka, nar. 3. 9. 1973, bytem v Praze 3, Jičínská 2348/10, uhradil do 3 dnů od právní moci 
usnesení o schválení konečné zprávy v poměru, který na něho připadne dle případného 
rozvrhového usnesení pohledávek za podstatou či jim na roveň postavených, a to z částek, 
které budou k tomuto rozvrhu použity. 

 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 27. 7. 2017 se věřitel JUDr. Mgr. Slavomír 

Hlinko domáhal úhrady pohledávky za podstatou dle ustanovení § 168 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „IZ“), vyplývající z povinnosti správce. 

 
Insolvenční správce dle usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 č. j. 16 C 189/2014-

187 ze dne 1. 2. 2017 vzal žalobu proti věřiteli Mgr. Slavomíru Hlinko o vydání plnění 
z neúčinných právních úkonů zpět. Toto řízení bylo zastaveno a insolvenčnímu správci jako 
žalobce bylo uloženo dle ustanovení § 146 odst. 2 věta 2 o.s.ř. zaplatit věřiteli náhradu 
nákladů řízení ve výši 54.159,60 Kč na právní zastoupení. Vzhledem k tomu, že věřitel svým 
jednáním nezavdal příčinu k podání a jejímu zpětvzetí. Věřitel navrhl, aby soud postupoval 
v souladu uvedeným v usnesení Městského soudu v Praze č. j. 29 Co 187/2017-59 ze dne 26. 
6. 2016, na jehož základě byla exekuce ve prospěch oprávněného věřitele proti povinnému 
insolvenčnímu správci zastavena, neboť podle pohledávky za majetkovou podstatou dle § 168 
IZ lze provést exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty 
dlužníka na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného dle § 203 odst. 5 IZ  
a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. 

 
Podle ustanovení § 203 odst. 5 IZ po právní moci rozhodnutí o žalobě podle 

ustanovení § 203 odst. 4 IZ, určí lhůtu k uspokojení přisouzené pohledávky a jejího 
příslušenství svým rozhodnutím insolvenční soud; současně rozhodne, která část majetkové 
podstaty může být použita k uspokojení. Učiní tak jen na návrh oprávněné osoby nebo osoby 
s dispozičními oprávněními, kterým se rozhodnutí, proti němuž odvolání přípustné, doručuje, 
a to zvlášť. 
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Insolvenční správce soudu svým podáním ze dne 18. 8. 2017 na č. d. B-171, že stav 
účtu majetkové podstaty ke dni podání zprávy, činí částku 7.020.712,92 Kč. Stav aktuálně 
evidovaných pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jím postavených na roveň, 
mezi nimiž jsou uvedeny i pohledávky JUDr. Mgr. Slavomíra Hlinka, činí 1.402.445,22 Kč. 
Tvoří je co do pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou pohledávky 
mzdové nároky zaměstnanců, pohledávky Úřadu práce ČR, co do pohledávek za majetkovou 
podstatou náhrada nákladů řízení, odměna insolvenčního správce včetně DPH a hotové výdaje 
insolvenčního správce vč. DPH. 

 
Dále co do pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na 

roveň, jejichž vznik v další fázi insolvenčního řízení hrozí a může reálně nastat, insolvenční 
správce uvedl co do pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou vydání 
plnění věřiteli MAPE DEVELPMENT a.s., ohledně něhož je veden incidenční spor dle 
ustanovení § 203a IZ sp. zn. 190 ICm 3523/2017 ve výši 5 mil. Kč. Co do pohledávek za 
majetkovou podstatou činí možné náklady náhrady nákladů řízení dle ustanovení § 188 odst. 
2 písm. k) IZ u sporů vedených proti JUDr. Veverkovi OS Semily sp. zn. 10 C 129/2015, 
JUD. Marvanové OS pro Prahu 1 sp. zn. 38 C 73/2014, kde již byla proti insolvenčním 
správci přiznána v prvním stupni náhrada nákladů řízení v částce 319.316,- Kč a ve sporu 
proti MAPE DEVELOPMENT a.s. (Obvodní soud pro Prahu 1 sp. zn. 14 C 33/2016). Tyto 
pohledávky by mohly celkem 1.118.884,- Kč. 

 
Celkem v další fázi insolvenčního řízení hrozí a může reálně nastat co do pohledávek 

za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň pohledávka ve výši celkem 
6.118.884,- Kč. Celkem tak pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou  
a pohledávky za majetkovou podstatou vznikly či reálně hrozí v další fázi insolvenčního 
řízení ve výši 7.521.329,22 Kč, tedy v částce přesahující stav účtu majetkové podstaty 
k podání této zprávy ve výši 7.020.712,92 Kč. 

 
Z toho je zřejmé, že majetková podstata nedisponuje v tuto chvíli prostředky 

k úplnému uspokojení takových pohledávek. Navíc mohou existovat i takové pohledávky za 
podstatou a jím postavené na roveň, které nebyly dosud u insolvenčního správce postupem 
podle ustanovení § 203 IZ uplatněny, avšak uplatněny být mohou do skončení insolvenčního 
řízení. Proto je nyní velmi obtížné určit jiný poměr uspokojení takových pohledávek, ke 
kterému by mělo dojít již v této fázi insolvenčního řízení. Takovýto postup by vedl ke vzniku 
rizika, kdyby nemusel následně ke dni podání konečné zprávy majetková podstata dostatkem 
finančních prostředků disponovat a některý z věřitelů pohledávek za podstatou by mohl být 
oproti jinému věřiteli pohledávky téže kategorie neoprávněně zvýhodněn. Proto navrhl 
insolvenční správce návrh věřitele JUDr. Mgr. Slavomíra Hlinka zamítnout. 

 
Podle ustanovení § 203 odst. 5 IZ po právní moci rozhodnutí o žalobě podle odst. 4 

určí lhůtu k uspokojení přisouzené pohledávky a jejího příslušenství svým rozhodnutím 
insolvenční soud; současně rozhodne, která část majetkové podstaty může být použita 
k uspokojení. Učiní tak na návrh oprávněné osoby nebo osoby s dispozičními oprávněními, 
kterým se rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné, doručuje, a to zvlášť. 

 
Soud má ze sdělení insolvenčního správce za to, že po zpeněžení movitého majetku, 

provede rozvrh pohledávek za podstatou a jím na roveň postavených pohledávek poměrně, 
protože na uspokojení všech těchto pohledávek pravděpodobně nebude dostatek finančních 
prostředků. 
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Vzhledem k tomu, že není v současné chvíli jasné, zda, kdy, z jakého majetku  
a v jakém poměru bude správce moci uhradit pohledávky za podstatou a jím na roveň 
postavené pohledávky, nemůže soud určit konkrétní lhůtu a konkrétní majetek, z něhož bude 
pohledávka věřitele uhrazena, neboť by tím bylo ohroženo poměrné uspokojené i ostatních 
věřitelů pohledávek stejného nebo podobného pořadí. Soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno 
ve výroku. 

 
 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 
 
 
V Praze dne 31. srpna 2017 
 

           JUDr. David Hovorka, v. r. 
 samosoudce 

 
Za správnost vyhotovení: 
Eva Hamšíková 
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