
Zápis 

 

z jednání odborné sekce pro insolvenční právo České advokátní komory konané 15. 4. 2015 v sídle 

ČAK 

 

 

Přítomni: 

JUDr. Michal Žižlavský, JUDr. Pavel Berger, Mgr. Karel Jandus, JUDr. Jaroslav Brož MJur, Mgr. Aleš 
Vymazal, JUDr. Petr Michal, Ing. Romana Nováková, JUDr. Ing. Helena Horová 
 

Omluveni: 
JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D, Mgr. Hana Himmatová, Mgr. Adam Sigmund, JUDr. Marcela Marešová, 
Ph.D., MBA, JUDr. Ivan Juřena, JUDr. Kateřina Martínková, JUDr. Eva Mlčochová, JUDr. Petr Mrázek, 
Mgr. Ing. Jan Vavřina, Mgr. Robert Klenka, JUDr. Lenka Vidovičová, Mgr. Jiří Šebesta 
 
Neomluveni: 
nikdo 
 
Hosté:  
Mgr. Klára Žižlavská 
 

 

Jednání zahájeno v 10:00 hod. 

 

Program: 

 

1. Zastupování dlužníka v úpadku a odměna advokáta 
 

 

1. Zastupování dlužníka v úpadku a odměna advokáta 
 
Předseda informoval ostatní členy sekce o tom, že obdržel podnět k projednání shora uvedeného 

tématu na půdě odborné insolvenční sekce ČAK. Ohledně otázky odměňování advokátů dlužníků 

v úpadku zatím není k dispozici sjednocující judikatura. Současně se s ohledem na počet 

zahajovaných insolvenčních řízení ročně zajisté jedná o otázku aktuální a právně významnou pro 

mnoho advokátů.   

 

Proběhla diskuze mezi přítomnými členy odborné sekce na toto téma. Předseda sekce rozdělil možná 

řešení tohoto problému podle jednotlivých fází insolvenčního řízení. V návaznosti na časovou osu 

insolvenčního řízení prezentoval názor, že ze sledovaného pohledu jsou podstatné tyto fáze 

insolvenčního řízení a zákonné normy: 

I. Materiální úpadek (zejména riziko odporovatelnosti § 241 IZ, § 111/1 IZ, § 173 IZ) 

II. Fáze mezi podaným insolvenčním návrhem a rozhodnutím o úpadku (zejména § 111/2 IZ) 

III. Fáze mezi rozhodnutím o úpadku a rozhodnutím o způsobu jeho řešení 

IV. Fáze po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (zejména problematika nesplněných smluv 

§ 253 IZ, § 30 OSŘ) 



 

Byla diskutována otázka, zda by odměna advokáta dlužníka v úpadku měla být smluvní či tarifní a 

otázka zdroje, z nějž má být odměna hrazena (stát x majetková podstata dlužníka). 

Diskuze se dále týkala ústavně zaručeného práva na právní pomoc (čl. 37/2 LZPS).  

 

Bylo dohodnuto další setkání členů sekce na toto téma. Předseda sekce připraví v návaznosti na 

proběhlou diskuzi podklad, které sekce na příštím zasedání projedná a dohodne se na dalším postupu 

ve věci. 

 

Termín jednání příští odborné sekce České advokátní komory byl stanoven na den 27.5.2015 od 

10:00 hod. 

 

 

 

 

Za správnost:      JUDr. Michal Žižlavský 

Mgr. Klára Žižlavská     předseda odborné sekce ČAK pro  

právník       insolvenční právo 

   


