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Vyřizuje:   Mgr. Stoček     Komerční banka a.s. 
Naše značka:   05      Peter Palečka 

V Novém Jičíně dne:   15.9.2016     Na Příkopě 969/33 
       114 07 Praha  
   

 

Věc: Dotaz k postupu Komerční banky a.s. při odvolávání insolvenčních správců dle §29 IZ 

 

 

Dobrý den pane vrchní řediteli, 

 

 

Obracím se na Vás jménem Spolku moravských insolvenčních správců, IČ: 03443566, se sídlem 

Ostrava, Sokolská třída 966/22, jehož jsem místopředseda. 

 

 Na náš spolek se opakovaně obrátili naši členové, kteří si stěžovali, že Komerční banka a.s. 

plošně a zcela bezdůvodně odvolává z funkce insolvenční správce ustanovené soudem a dle §29 

insolvenčního zákona jmenuje do funkce nového správce - společnost Euroinsolvence v.o.s., IČ: 

29024382, se sídlem Zlín, Nábřeží 599. 

 Odvolávání správců se obvykle děje hlasovacím lístkem, který za Komerční banku a.s. podepisuje 

advokátka Mgr. Lenka Heřmánková, advokátka se sídlem Praha 7, Jankovcova 1518/2. 

 Naposledy se tak stalo například v řízení u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. KSOS 40 INS 

11033/2016, nebo např. u stejného soudu pod sp.zn. KSOS 34 INS 5529 / 2016. 

 

 V řízení sp.zn. KSOS 34 INS 5529 / 2016 insolvenční správkyně doc. Ing. Dagmar Bařinová, PhD. 

se konkrétně na Vás již obracela, Vy jste se ji omluvil za takové jednání banky a dokonce jste stáhnuli 

hlasovací lístek, kterým bylo o jejím odvolání hlasováno. 

 Následně, zcela v rozporu s Vaší omluvou, jste např. v řízení sp.zn. KSOS 40 INS 11033/2016 

odvolali Mgr. Dagmar Cenknerovou, další naši členku. A pokračujete i v dalších řízeních jiných správců 

(např. KSOS 40 INS 11157 / 2016,  KSPA 44 INS 11713 / 2016, KSOS 37 INS 10067 / 2016 a další).  

 Nedokážeme si vysvětlil, že u jedné správkyně se omluvíte, stáhnete hlasovací lístek, ale dál 

pokračujete v bezdůvodném odvolávání správců.  

 

Řada odvolaných insolvenčních správců jsou klienty vaší banky, s nemalým obratem na účtech 

(vlastních i klientských), týká se to dokonce i mé osoby. Insolvenční správci jsou z řad zejména advokátů 

a daňových poradců, tedy osob, které by jistě každá banka přivítala do portfolia svých klientů.  

Současně je třeba si uvědomit, že postup, kdy banka plošně a bezdůvodně odvolává jednotlivé 

správce a jmenuje jednoho konkrétního správce, zavání klientelismem a vyvolává pochyby o napojení 

banky / pracovníků banky na tohoto konkrétního správce, a tedy pochyby o případné podjatosti tohoto 

správce, a další pochyby, které bych nerad nyní rozepisoval.  

 

 

 



 

 

 

 Jménem našeho spolku na Váš činím dotaz: 

- zda je takový postup odsouhlasen vedením Vaší banky, 

- zda takový postup je koncepční, tj. zda lze očekávat, že Komerční banka a.s. bude takto 

postupovat vždy 

- zda je takový postup v souladu se zásadami společenské odpovědnosti, které prezentujete na 

https://www.kb.cz/cs/o-bance/spolecenska-odpovednost/?wt_mc=interni.footer.odpovednost . 

 

 

Děkuji za odpověď, kterou mi laskavě zašlete na shora uvedenou adresu mé kanceláře, nebo na 

email stocek@advokat-nj.cz. 

 

Mgr. Lukáš Stoček 

Místopředseda Spolku moravských insolvenčních správců 

 

Doporučeně! 

https://www.kb.cz/cs/o-bance/spolecenska-odpovednost/?wt_mc=interni.footer.odpovednost
mailto:stocek@advokat-nj.cz
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vyřizuje:   Mgr. Stoček     Komerční banka a.s. 
Naše značka:   05      Yann De La Barre De Nanteuil 
V Novém Jičíně dne:   8.2.2017     Na Příkopě 969/33 
       114 07 Praha  
   

 

Věc:  urgence odpovědi na dopis ze dne 15.9.2016 

Dotaz k postupu Komerční banky a.s. při odvolávání insolvenčních správců dle §29 IZ 

 

 

Dobrý den pane řediteli, 

 

 Dne 15.9.2016 jsem odeslal bance jménem Spolku moravských insolvenčních správců, IČ: 

03443566, se sídlem Ostrava, Sokolská třída 966/22 dotaz k postupu banky ve věci plošného odvolávání 

insolvenčních správců ze strany Komerční banky a.s. 

 Dotaz Vám přikládám v příloze. 

 

 Do dnešního dne jsem od banky neobdržel odpověď, ačkoliv jsem ji emailem z 31.10.2016 

urgoval!! 

 

 Žádám Vás tímto o prošetření celé věci a o podání odpovědi, neboť Komerční banka a.s.. 

zastoupena advokátkou Mgr. Lenkou Heřmánkovou, stále pokračuje v nedůvodném a plošném odvolávání 

insolvenčních správců a ustanovování správce jednoho, nyní JUDr. Lukáše Holého, se sídlem Praha, 

Přístavní 321/14 (ustanoven byl např. v řízení sp.zn. KSOS 31 INS 24856 / 2016  vedená u  Krajského 

soudu v Ostravě, nebo sp.zn. KSUL 79 INS 26212 / 2016  vedená u  Krajského soudu v Ústí nad Labem). 

Ve zbytku odkazuji na Dotaz ze dne 15.9.2016.  

 

Děkuji 

 

 

Mgr. Lukáš Stoček 

Místopředseda Spolku moravských insolvenčních správců 

 

Na dodejku! 

 

 

Příloha: 

- dotaz 

- email  

 

 


