
Zápis 

 

z jednání odborné sekce pro insolvenční právo České advokátní komory konané 11.6.2014 v sídle ČAK 

 

Přítomni: 

JUDr. Michal Žižlavský, JUDr. Ing. Helena Horová, JUDr. Pavel Berger, Mgr. Karel Jandus, JUDr. Petr 

Michal, Ing. Romana Nováková, Mgr. Jan Vavřina, JUDr. Ivan Juřena, Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Hana 

Himmatová, JUDr. Marcela Marešová, Ph.D. 

 

Omluveni: 

JUDr. Eva Mlčochová, Mgr. Jaroslav Brož, Mgr. Jiří Šebesta, JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., JUDr. Petr 
Mrázek, JUDr. Lenka Vidovičová, JUDr. Kateřina Martínková, Mgr. Aleš Vymazal 
 
Hosté:  
Ing. Aleš Trpák, Ing. Karolína Mrázková,  
 

Jednání zahájeno v 10:00 

Program: 

1. Problematika poboček a ustanovování insolvenčních správců  
2. Různé 
 

 

1. Problematika poboček a ustanovování insolvenčních správců  
 
Na jednání sekce byla podrobně projednávána stávající praxe ustanovování insolvenčních správců 
Krajským soudem v Ostravě. Členové sekce byli rovněž seznámeni s podáním Asociace insolvenčních 
správců ze dne 9.6.2014, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto zápisu. Všichni přítomní 
členové sekce se jednomyslně shodli na tom, že jde o závažné porušování zákona, zejména §25 odst. 
2 a 5 insolvenčního zákona, které poškozuje advokáty jako právní zástupce účastníků insolvenčního 
řízení a porušuje právo účastníků insolvenčního řízení na spravedlivý soudní proces a vytváří prostor 
pro korupci. Odborná sekce doporučuje představenstvu České advokátní komory obrátit se v této 
věci na ministryni spravedlnosti s ohledem na pravomoci ministerstva spravedlnosti na úseku správy 
soudů.  
 
Popsaná záležitost se jeví o to závažnější, že může být motivována nevhodně vybudovanými vztahy 
mezi insolvenčními soudci a insolvenčními správci v daném regionu, přičemž jde až o poslední 
z mnoha kroků jak vyloučit z ustanovování insolvenčními správci jiné nežli místní správce, což je praxe 
výlučně Krajského soudu v Ostravě. Na tomto soudě již dříve vznikl názor, že insolvenční správce 
může mít maximálně čtyři pobočky (který neplyne z textu zákona), u tohoto soudu docházelo ke 
zprošťování insolvenčních správců z výkonu funkce pouze z důvodu existence více než čtyř poboček 
(ač toto zákon jako důvod pro zproštění správce nezná), a zejména  u správců, kteří nejsou z daného 
regionu bývá vyžadována například osobní účast ohlášeného společníka právnické osoby na úkonech 
z důvodů, které postrádají logiku (nikoli u zásadních úkonů, které si to vyžadují, ale u úkonů formální 
povahy), což může být motivováno snahou fakticky odradit insolvenční správce, kteří nejsou z daného 
regionu od výkonu funkce insolvenčního správce v tomto regionu. 
 
Postup, který byl předmětem jednání odborné sekce je o to závažnější, že porušuje fair proces 
způsobem, proti kterému nejsou přípustné opravné prostředky.  
 



 
2. Různé 
Další záležitosti projednávány nebyly. 

 

Termín příští odborné sekce České advokátní komory bude stanoven na 23.9.2014 od 11:00. 

 

 

Za správnost:      JUDr. Michal Žižlavský 

Ing. Aleš Trpák      předseda 

Tajemník ASIS      odborné sekce ČAK pro insolvenční právo 

 














