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ČTEME ZA VÁS   
 

Aktuální počty provozoven insolvenčních správců  a 
počet  přidělených řízení (odkaz na  zdroj. soubor zde)  
 
Boj s dluhovým byznysem a insolvenčními mafiemi: 
priority nového ministra spravedlnosti Roberta Peliká-
na (celý článek ke stažení zde) 
 
Čistka mezi insolvenčními správci (celý článek ke sta-
žení zde) 
 
Sídlo v herně i cementárně. Správci dluhů vydělávají na 
fiktivních pobočkách (celý článek ke stažení zde) 
 
Společný postup Poslanecké sněmovny a Ministerstva 
spravedlnosti slaví úspěch: regulace exekucí míří do 
třetího čtení (celý článek ke stažení zde) 
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
 
tak jsem se musel zamyslet nad objektivitou našich médií. Už mi 
nevadí, že si novináři pletou žalobu od obžaloby, že soudy zbavují lidi 
obvinění, nevadí mi obdobné přehmaty, co mi ale stále vadí je např. 
to, že konkursní řízení podle zákona o konkursu a vyrovnání jsou 
vydávána za insolvence a tvrdí se, že insolvenční řízení jsou špatná. 
Dělají to i ve velkých solidních denících, kde bych trochu znalostí 
z práva u redaktorů očekával. 
Další věc, která mi vadí, je způsob některých médií, které prosazují 
názory jen některých zájmových skupin. Co je k tomu vede, stojí 
k zamýšlení. Zda ekonomické zájmy, vlastnická struktura nebo něco 
úplně jiného. Tak tu sedím a zamýšlím se. 
Dne 14.1.2015 jsem jménem Spolku moravských insolvenčních 
správců zaslal do Konkursních novin žádost o zveřejnění stanoviska 
k návrhu novely vyhlášky č. 355/2013 Sb., kterou jsme zveřejnili i na 
naších stránkách. Šéfredaktorem mi bylo potvrzeno zveřejnění 
v únorovém čísle Bulletinu Konkursních novin. Kdo si otevřel únorové 
číslo, ví, že ačkoliv bylo na obálce deklarováno zveřejnění tohoto 
článku na str. 24, tak na straně 24 byl zveřejněn článek úplně 
s někým jiným, shodou okolností zástupcem jiného spolku. (celý text 
zde).  
 
Mgr. Lukáš Stoček, místopředseda SMIS 

             SPOLKU MORAVSKÝCH INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ                                                30.4.2015 

SEMINÁŘE ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY 
PRO ČLENY SMIS  

                           Květen 
13. 5. 2015  
Insolvenční právo: Aktuální otázky insolvenčního řízení – 
srovnání postupů - Praha 
Přednášející: JUDr. František Kučera, soudce VS Praha, 
Mgr. Rostislav Krhut – soudce a místopředseda KS 
Ostrava  (více informací najdete zde).   
 

                           Červen 
10. 6. 2015  
Insolvenční právo: Aktuální otázky insolvenčního práva – 
Brno  
Přednášející: JUDr. Jolana Maršíková – soudkyně a 
místopředsedkyně KS H. Králové (více informací najdete 
zde) 
 
16. 6. 2015  
Insolvenční právo: Jednodenní setkání insolvenčních 
správců – Ostrava 
Přednášející: Mgr. Rostislav Krhut – soudce KS Os-
trava, Mgr. Petr Budín – soudce KS Ostrava (více informa-
cí najdete zde) 
 
19.-20.6. 2015 
Insolvenční právo: Dvoudenní setkání insolvenčních 
správců – Velké Karlovice 
Přednášející: Mgr. Rostislav Krhut – soudce KS Os-
trava, Mgr. Petr Budín – soudce KS Ostrava (více informa-
cí najdete zde) 
 

Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY  

3 VSOL 644/2014-B-12 
Odvolací soud nesouhlasí s odvolatelem provedeným výkladem 
ustanovení § 29 odst. 1 IZ, podle něhož je potřebnou většinu hlasů 
pro přijetí usnesení o odvolání stávajícího správce vypočítat z hlasů 
přihlášených věřitelů přítomných na schůzi, která nejblíže následuje 
po přezkumném jednání. Úprava, podle které se potřebná většina 
hlasů vypočítává z hlasů věřitelů, „kteří mají právo hlasovat“, dopl-
něná zákonem č. 294/2013 Sb., pouze zpřesňuje kvorum potřebné 
pro přijetí usnesení schůze věřitelů, jak již byla judikaturou vyřeše-
na... (celý text zde).  
 
29 ICdo 30/2012  
K otázce platnosti rozhodčích doložek obsažených v adhézních 
smlouvách a k posuzování pohledávek přiznaných rozhodčími nále-
zy vydanými na základě těchto rozhodčích doložek pro nároky vze-
šlé ze spotřebitelských smluv (jež podléhají ochraně unijního práva 
na základě směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o ne-
přiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách) se Nej-
vyšší soud vyjádřil v řadě svých rozhodnutí, přičemž dospěl k násle-
dujícím závěrům:…(celý text zde).  

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)  

Opravné daňové doklady za dlužníkem 
v insolvenčním řízení – poslední judikatura 

 

Opravné daňové doklady za dlužníkem v insolvenčním 

řízení pro změnu z pohledu výkladu textu „nejpozději 6 

měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku“, který NSS  

vyložil přesně opačně, než byla ustálená praxe... (celý text  

článku najdete zde)  

Autor článku: Ing. Mgr. Eva Hepperová, předsedkyně 
SMIS, daňový poradce, IS se zvláštním povolením    

Vyhláška č.355/2013 Sb. o provozovnách novelizována    
 
Dne 30.4.2015 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 101/2015 Sb., 
která s účinností od 1.8.2015 novelizuje vyhlášku č. 355/2013 Sb. 
o provozovnách insolvenčních správců. Na znění vyhlášky se 
podílel i náš spolek formou připomínek a stanovisek (celý text zde)  
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