
  

 
Městský soud v Praze  

Slezská 9 

120 00 Praha 2 

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

Datovou schránkou                          V Praze dne 25. září 2016 

          

 

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 30-16, 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. Cír Martin Odpůrčí žaloba  
90 ICM 1032 / 
2011  (MS 
Praha) 

AS ZIZLAVSKY v.o.s. Cír Martin Žaloba na zaplacení (přerušeno) 
35 C 206/2015 
(OS pro Prahu – 
východ) 

AS ZIZLAVSKY v.o.s. Veverka Jan 
Odpůrčí žaloba, na neúčinnost 
právních úkonů dlužníka, žaloba 
na zaplacení 

90 ICM 1214 / 
2011 (MS Praha)  

AS ZIZLAVSKY v.o.s. Veverka Jan 

o 104.120.743,59 Kč (věc 
postoupena OS v Semilech na 
základě rozhodnutí VSPH 
ohledně věcné příslušnosti ve 
spodu 90 ICM 1214 / 2011 

OS v Semilech  

AS ZIZLAVSKY v.o.s. Koutný Pavel 
Odpůrčí žaloba, na neúčinnost 
právních úkonů dlužníka, žaloba 
na zaplacení 

90 ICM 1303 / 
2011 (MS Praha) 
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AS ZIZLAVSKY v.o.s. Hrinko Slavomír Odpůrčí žaloba, na neúčinnost 
právních úkonů dlužníka 

90 ICM 1589 / 
2011 (MS Praha)  

AS ZIZLAVSKY v.o.s. Hrinko Slavomír Žaloba na zaplacení (přerušeno) 16 C 189/2014 
(OS pro Prahu 4) 

AS ZIZLAVSKY v.o.s. Jareš Radek 
Odpůrčí žaloba, na neúčinnost 
právních úkonů dlužníka, žaloba 
na zaplacení (přerušeno) 

90 ICM 
1873/2011 (MS 
Praha) 

AS ZIZLAVSKY Jareš Radek o zaplacení 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) 

RECUPERO LEGALE AS ZIZLAVSKY v.o.s. 

žaloba na určení pravosti 
popřené nevykonatelné 
pohledávky (nový spor na 
základě výsledku ZPJ ze dne 
6.4.2016) 

190 ICM 1523 / 
2016   (MS 
Praha) 

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

(OS pro Prahu 1) 
 

Co se týče aktuálního procesního stavu insolvenční správce k výše uvedenému přehledu soudních 

sporů doplňuje následující: 

 

a) AS ZIZLAVSKY v.o.s. ca Cír Martin, Odpůrčí žaloba, 90 ICM 1032 / 2011 (MS Praha) 

� mezi stranami je jednáno o možném smírném řešení věci 

� jednání bylo odročeno na den 16.11.2016 

� insolvenční správce projedná s věřitelským výborem nabídku žalovaného týkající se 

možného soudního smíru 

b) AS ZIZLAVSKY v.o.s. ca Koutný Pavel, Odpůrčí žaloba, na neúčinnost právních úkonů 

dlužníka, žaloba na zaplacení, 90 ICM 1303 / 2011 (MS Praha) 

� ÚS podané ústavní stížnosti vyhověl a zrušil rozhodnutí VSPH ohledně věcné 

příslušnosti soudu, v návaznosti na to rozhodl VSPH v otázce věcné příslušnosti (věc 

byla z části vrácena k projednání ins. soudu, z částku postoupena k projednání soudu 

obecnému) 

� insolvenčním soudem bylo nařízeno jednání ve věci samé 

c) AS ZIZLAVSKY v.o.s. ca Hrinko Slavomír, Odpůrčí žaloba, na neúčinnost právních úkonů 

dlužníka, 90 ICM 1589 / 2011 (MS Praha) 

� dne 5.9.2016 se u soudu II. stupně konalo jednání ve věci samé 

� odvolací soud rozhodnutí soudu I. stupně z části změnil a z části potvrdil, 

insolvenčnímu správci nebylo dosud doručeno písemné vyhotovení rozhodnutí 

odvolacího soudu 

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

Prahu 7) 

� Obvodní soud pro Prahu 7 vydal v předmětné věci rozsudek pro zmeškání 
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� proti rozsudku pro zmeškání brojí žalovaný odvoláním, o kterém nebylo dosud 

rozhodnuto 

� insolvenční správce konstatuje, že v případě pravomocného rozhodnutí o nároku na 

peněžité plnění odpadá důvod sporu o odpůrčí žalobě proti témuž žalovanému (tento 

spor je momentálně přerušen) 

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

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

� nařízené jednání před soudem II. stupně se nekonalo – věc byla bez věcného 

projednání vrácena soudu I. stupně za účelem vyjádření se žalované k podanému 

odvolání 

f) RECUPERO LEGALE s.r.o. ca AS ZIZLAVSLY v.o.s., žaloba na určení pravosti popřené 

nevykonatelné pohledávky 

� dne 16.9.2016 se v předmětné věci konalo jednání, jednání bylo odročeno na den 

26.10.2016, a to za účelem výslechu svědků 

� insolvenční správce doplňuje, že věc byla insolvenčním soudem spojena ke 

společnému projednání s incidenčním sporem mezi totožnými účastníky, v rámci 

kterého je řešena oprávněnost přihlášené nevykonatelné pohledávky přezkoumané 

na prvním přezkumném jednání 

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

14 C 33/2016 (OS pro Prahu 1) 

� na základě rozhodnutí VSPH č.j.: 8 Cmo 173/2014-202 bylo rozhodnutí soudu I. 

stupně (MSPH) zrušeno a věc byla postoupena OSPH 1 k dalšímu řízení (rozhodnutí 

o věcné příslušnosti soudu) 

� insolvenční správce se vyjádřil podané žalobě, ve věci dosud nebylo nařízeno jednání 

 

II. Majetek dlužníka 

 

Insolvenční správce konstatuje, že stav majetkové podstaty je ve srovnání s předchozí zprávou 

nezměněn. Veškerý hmotný majetek dlužníka sepsaný v majetkové podstatě dlužníka byl již 

zpeněžen. Na zvláštním bankovním účtu majetkové podstaty dlužníka eviduje správce finanční 

prostředky ve výši 6.495.231,97 Kč. Z výše uvedené částky je doposud veden spor 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 – insolvenční 

správce však opakovaně uvádí, že nárok vznesený ze strany společnosti MAPE DEVELOPMENT a.s. 

neuznává. 

 

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. 
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--- 

 

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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Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Městský soud v Praze

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 
Počet podaných příloh:1
 

 ________________________________________________________________________________________________________ 
Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání):
Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude
Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí
Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést
Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.
 

1 Technické parametry – velikost, formát, škodlivý kód.
2 Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.

Pořadové číslo zprávy: 235851 / 2016 Ev. číslo: 30597c7d-1fbb-47e2-a47f-9eeb5d7e412d
Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 403389030
Věc: MSPH 90 INS 6781 / 2010_Advokátní kancelář Veverka & Partneři, s.r.o. v likvidaci_Zpráva

30-16, Zpráva o činnosti insolvenčního správce a aktuálním stavu řízení
Odesílatel:
ID schránky: r7arpz6 Typ datové schránky: PO
Osoba: AS ZIZLAVSKY v.o.s. Adresa: Široká 36/5, 11000 Praha 1,

CZ
Dodáno do DS dne: 25.09.2016 14:27:01 Odesláno do DS dne: 25.09.2016 14:27:01
Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
Sp.zn. příjemce: MSPH 90 INS 6781 / 2010 Sp.zn. odesílatele: 0267/2015
Lhůta končí: K rukám: Ne
Číslo zákona: 0 / 0 Sb. Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky: Značka je platná
Podepsal: Informační systém datových

schránek - produkční prostředí
Vystavil: PostSignum Qualified CA 2

Sériové číslo certifikátu: 1f15ab Platnost: 25.08.2016 - 14.09.2017
Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK
Elektronický podpis: Časové razítko: Platné (připojeno 25.09.2016

14:27:01)
Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 25.09.2016 13:20:08
Datum a čas autom. ověření: 25.09.2016 14:29:33

Číslo přílohy
Výsledek

Název příl.
CRL

Identifikace podepisující
osoby

Identifikace
vystavitele certifikátu

T U K P R A C V

1 Zpráva č. 30 -16, Zpráva insolvenčního
správce o činnosti.pdf

Podpis není připojen
(žádný podpis).

A N N

Čas ověření příloh: 25.09.2016 14:29:33 Ověření příloh: ověřováno automaticky

T Technické parametry1: A=splňuje N=nesplňuje
U Uznávaný elektronický podpis / značka: A=připojen N=nepřipojen
K Kvalifikované časové razítko: A=připojeno N=nepřipojeno
P Uznáv. el. podpis kvalif. cerfikát (platnost): A=platný N=neplatný
R Kvalifikované časové razítko (platnost): A=platné N=neplatné
A Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb2: A=ano N=ne
C Kvalifikované časové razítko: A=platné N=neplatné
V Vytvořeno před zneplatněním certifikátu: A=ano N=ne
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