Zápis
z jednání odborné sekce pro insolvenční právo České advokátní komory konané 23.5.2013 v sídle ČAK

Přítomni:
JUDr. Michal Žižlavský, JUDr. Daniel Ševčík, Mgr. Jiří Šebesta, Mgr Adam Sigmund, JUDr. Petr Michal,
JUDr. Pavel Berger, Mgr. Hana Himmatová, Mgr. Karel Jandus, LL.M., JUDr. Ing. Helena Horová,
JUDr. Kateřina Martínková, JUDr. Marcela Marešová, Ph.D, MBA, Ing. Romana Nováková, JUDr. Eva
Mlčochová, Ing. Aleš Trpák
Hosté:
Mgr. Ing. Jan Vavřina
Jednání zahájeno v 10:00
Program:
1.
2.
3.
4.
1.

Změny ve složení sekce
Změny právní úpravy v oblasti insolvenčního práva
Spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti ČR – příprava zkušebních otázek
Různé

Změny ve složení sekce

Předseda sekce projednal návrhy na ukončení členství v sekci, a to Mgr. Jiřího Kohoutka (který se stal
soudcem), JUDr. Michaely Střížové, JUDr. Bronislavy Orbesové a Mgr. Norberta Ostrčila a dále návrhy
na nové členy, konkrétně Mgr. Jana Vavřiny a Mgr. Aleše Vymazala.
Všichni přítomní souhlasí.
Ve lhůtě jednoho týdne lze zaslat k rukám předsedy sekce a současně tajemníka ASIS případné
návrhy na další dva členy sekce.
2.

Změny právní úpravy v oblasti insolvenčního práva

Sekce se zabývala návrhem novely insolvenčního zákona, kde spatřuje klíčový problém v tom, že je
navrženo, že pohledávky státu z titulu tzv. vratek dph (pohledávky z titulu opravných dokladů dle ust.
§ 44 zákona o DPH) vytvoří státu pozici věřitele s pohledávkou za majetkovou podstatou (§ 168 InsZ).
To bude v praxi znamenat, že pohledávky ostatních věřitelů nebudou uspokojeny vůbec nebo jen
v minimálním rozsahu. Tento návrh poškozuje zejména věřitele fyzické osoby – neplátce DPH a
věřitele právnické osoby – neplátce DPH (což jsou například i bankovní subjekty, kterých se problém
týká v nezajištěné části pohledávek). Dle dostupných informací tato změna nevzešla z odborných
kruhů, s ohledem na svou nesystémovost a obecně poškozující charakter.

Členům odborné sekce se tato záležitost jeví jako odporující zásadám insolvenčního řízení (zejména
§5 písmeno a) InsZ) a mezinárodní Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod včetně
dodatkového protokolu č. 1. Již dříve se problémem s podobným základem zabýval Ústavní soud
v Ústavním nálezu III. ÚS 208/05 ze dne 23.2.2006, kdy se problém týkal rovněž daně z přidané
hodnoty a bylo konstatováno porušení ústavního práva rovnosti (rozpor s čl. 4 odst. 4 a čl. 11 odst.
1 Listiny základních práv a svobod; viz. nálezy sp.zn.: III. ÚS 648/04 a I. ÚS 544/02.
3.

Spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti ČR – příprava zkušebních otázek

Sekce projednala návrh spolupráce při vytvoření nových zkušebních otázek na zkoušky insolvenčních
správců. Bylo dojednáno, že do 31.5.2013 bude odevzdáno 25 otázek, zbývajících 75 bude odevzdáno
do 20.6.2013.
Obchodní právo (závazky) :
Trestní úpadkové delikty:
Občanský zákoník:
Pracovní právo:
OSŘ:
Zajištění závazku:
Rodinné právo:

20 otázek – Petr Michal, Adam Sigmund
10 otázek – Pavel Berger, Karel Jandus
20 otázek – Daniel Ševčík, Jiří Šebesta
10 otázek – Romana Nováková, Eva Mlčochová
20 otázek – Karel Jandus, Pavel Berger
10 otázek – Jan Vavřina, Helena Horová
10 otázek – Hana Himmatová, Helena Horová

5 otázek bude vyhotoveno do 30.5.2013, otázky budou zaslány na e-mail tajemníka ASIS
tajemnik@asis.cz.
Členové sekce uvedení na prvním místě otázky zpracují, na druhém místě zkontrolují a všechny
otázky budou zaslány předsedou sekce na Ministerstvo spravedlnosti.
4.

Různé

Příští odborná sekce ČAK pro insolvenční právo se koná v úterý 25.6.2013 v 10:00 v sídle České
advokátní komory, Národní 16, Praha 1 ve velké zasedací síni.

Za správnost:
Ing. Aleš Trpák
Tajemník ASIS

JUDr. Michal Žižlavský
předseda
odborné sekce ČAK pro insolvenční právo

