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SPOLKU MORAVSKÝCH INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ

SLOVO ÚVODEM
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
do Vaší e-mailové schránky Vám zasíláme první číslo Zpravodaje Spolku moravských insolvenčních správců, kterým hodláme i v budoucnu
informovat své členy a další odbornou veřejnost o aktuálním dění v
oblasti insolvenčního práva. Chceme tímto způsobem poskytnout
zejména členům Spolku moravských insolvenčních správců aktuální
informace o stavu legislativního procesu, vývoji judikatury, pořádaných
seminářích a další informační servis. Zpravodaj bude zasílán členům
SMIS a spolupracujících spolků e-mailem a dále bude k dispozici na
webu Spolku ve zhruba dvouměsíčním intervalu. Věříme, že tento
„občasník“ bude jeho čtenářům přínosný.

NOVINKY
Statistika z KSOS o přidělování IŘ

Na webových stránkách KSOS byly v lednu zveřejněny oficiální
statistiky přidělovaných insolvenčních řízení za předchozí rok 2014
v členění dle jednotlivých způsobů řešení úpadku. Součástí zveřejněných tabulek jsou také statistické údaje o celkových počtech
přidělených insolvenčních řízení, počtu provozoven, počtu přidělených řízení jednotlivým insolvenčním správcům (celý text zde)

Odpověď předsedkyně KSOS
Na webových stránkách KSOS byla zveřejněna odpověď předsedkyně KSOS ze dne 22.1.2015 na dopis, který předsedkyně obdržela od Asociace insolvenčních správců ze dne 8.1.2015 (celý text
zde)

Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY
101 VSPH 146/2014
Právní úkon dlužníka bez přiměřeného protiplnění je úkonem
neúčinným i v případě, že v době, kdy jej dlužník činil, ještě nebyl
v úpadku, nicméně následně tento právní úkon k jeho úpadku
vedl, protože se jím dlužník bezplatně zbavil ve prospěch osob
blízkých majetku, z něhož by mohl uspokojit své věřitele v době,
kdy se jejich pohledávky staly splatnými, což se stalo nedlouho
po darování nemovitostí žalovaným (celý text zde).
12 VSOL 178/2014-27
Odvolací soud se zcela ztotožňuje se závěrem soudu prvního
stupně, že zastavení řízení zavinil z procesního hlediska žalovaný, neboť žalobu, která byla podána důvodně, vzal žalobce zpět
pro chování žalovaného. V posuzované věci byl žalobce povinen
předmětnou žalobu podat, neboť v pozici insolvenčního správce
popřel žalovaným uplatněnou vykonatelnou pohledávku. Žalovaný svým zpětvzetím přihlášky pohledávky způsobil, že odpadl
předmět tohoto incidenčního sporu (celý text zde).

11.2.2015

SEMINÁŘE ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY
PRO ČLENY SMIS
Únor:
16. 2. 2014
Účetnictví: Příklady, příklady, příklady….. s důrazem na
praktickou aplikaci DPH v roce 2015 – Opava
Přednášející: Olga Holubová – daňová poradkyně ev.
č. 367, specialistka na DPH, členka odborné skupiny pro
DPH při Komoře daňových poradců ČR, autorka publikací
o DPH (více informací najdete zde).
24. 2. 2015
Insolvenční právo: Aktuální otázky oddlužení – Brno
Přednášející: Mgr. Rostislav Krhut – soudce a místopředseda KS Ostrava (více informací najdete zde).
27. 2. 2015
Právo: Vybrané další a aktuální otázky z nové úpravy
S.R.O. a A.S. – Ostrava-Zábřeh
Přednášející: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. - odborný
asistent na katedře obchodního práva PFUK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová a spol, poradce 1.
náměstka ministryně spravedlnosti, byl členem expertní
skupiny pro NOZ (více informací najdete zde)

Březen:
5. 3. 2015
Insolvenční právo: Aktuální otázky oddlužení – H. Králové
Přednášející: Mgr. Rostislav Krhut – soudce a místopředseda KS Ostrava (více informací najdete zde)
19. 3. 2015
Právo: Zákonný režim SJM + tzv. odklony finančních prostředků a SJM (zejména při vypořádání SJM) - OstravaHrabůvka
Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D. – soudce
Nejvyššího soudu ČR (více informací najdete zde)
27-28.3. 2015
Právo: Dvoudenní seminář – vybraná témata z NOZOlomouc
Přednášející: JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - první náměstek ministryně spravedlnosti pro legislativu a justici,
působí na katedře obchodního práva PFUK JUDr. Petr
Čech, Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva PFUK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová a spol, poradce 1. náměstka ministryně spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro NOZ (více
informací najdete zde)

ODKAZY NA ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY
PODMÍNKY ČLENSTVÍ VE SPOLKU MORAVSKÝCH
INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ
Noví členové, kteří do spolku vstoupí v roce 2015, nebudou dle
rozhodnutí výboru SMIS platit členské příspěvky pro rok 2015,
pokud uhradí vstupní poplatek ve výši 5.000,- Kč, jak tomu bylo u
členů, kteří vstoupili do spolku v roce 2014 (celý text zde)

Proč je veřejné mínění o fungování provozoven
manipulováno nepravdivými informacemi

Zveřejňujeme článek, který ukazuje popis problematiky provozoven, jak jej vnímá Spolek moravských insolvenčních
správců a další regionální spolky (celý článek ke stažení zde)

Ministryně spravedlnosti Helena Válková rezignovala na svou funkci (celý článek ke stažení zde)
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