Příloha č. 1
Modelový příklad odpůrčího sporu:

Dne 13. února 2017 Městský soud v Praze prohlásil úpadek na majetek manželů Jana Nováka a Lenky Novákové a součastně byla ustanovena insolvenční správkyně
Rebeka Židuliaková (příslušné usnesení – MSPH 31 INS 17037/2017-A-12).
Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 10. ledna 2017. Po svém ustanovení insolvenční
správkyně provedla šetření o majetku manželů Novákových. V rámci zjišťování
majetkové podstaty obeslala bankovní a pojišťovací instituce, správu sociálního
zabezpečení, příslušný finanční úřad, příslušný registr vozidel a provedla lustraci
katastru nemovitostí. Ze součinnosti z registru vozidel bylo zjištěno, že manželé
Novákovi vlastnili v minulosti několik osobních automobilů. Mezi nimi i osobní
automobil Škoda Octavia, který byl dne 14. února 2016 přeregistrován na nového
vlastníka, a to na bratra pana Nováka - Vladimíra. Po tomto zjištění insolvenční
správkyně vyzvala pana Vladimíra Nováka ke sdělení, kdy a na základě jakého titulu se
stal vlastníkem osobního automobilu a také vyzvala dlužníky ke sdělení, zda byly
v minulosti vlastníky vozidla. Z dotazů bylo zjištěno, že osobní automobil byl ve
vlastnictví dlužníků, a že dne 14. února 2016 byl bezúplatně převeden na pana
Vladimíra Nováka. Rodina Novákových považuje tento úkon za „zcela v pořádku“,
jelikož automobil byl značně zdevastován. Dle sdělení zúčastněných stran byl osobní
automobil nabourán, když se srazil s tramvají. Pan Vladimír Novák tvrdil, že byl na něj
převeden zdevastovaný osobní automobil, který neměl žádnou hodnotu, z důvodu
srážky s tramvají. Pan Vladimír Novák dále tvrdí, že musel do opravy automobilu
investovat další finanční prostředky a z tohoto důvodu se s bratrem domluvili na
bezúplatném převodu osobního automobilu. Insolvenční správkyně vyzvala pana
Vladimíra Nováka k prokázání oprav na automobilu a k prokázání výše investované
finanční částky do opravy osobního automobilu. Tyto doklady byly bratrem dlužníka
přislíbeny, avšak nebyly panem Vladimírem Novákem předloženy. Insolvenční
správkyně shledala, že tento úkon byl vůči majetkové podstatě dlužníků neúčinný, a že
bezúplatným převodem osobního automobilu byli zkráceni věřitelé dlužníků. Z tohoto
důvodu se insolvenční správkyně rozhodla podat odpůrčí žalobu. V souvislosti
s podáním odpůrčí žaloby též požádala soudního znalce k vypracování znaleckého
posudku na určení obvyklé ceny osobního automobilu Škoda Octavia ke dni
bezúplatného převodu, tj. ke dni 14. února 2016. Soudní znalec stanovil obvyklou cenu
osobního automobilu ke dni 14.unora 2016 na 59.000,- Kč a ke vypracování znaleckého
posudku (21. dubna 2017) na 74.000,- Kč.
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Příloha č. 2
Vzor odpůrčí žaloby aplikovaný na modelový příklad:

Městskému soudu v Praze
Slezská 2
120 00 Praha 2
V Praze, dne 20. prosince 2017

Žalobce:
Rebeka ŽIDULIAKOVÁ – insolvenční správce zapsaný v seznamu insolvenčních
správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti
se sídlem Mrkvičkova 1360, Praha 6, PSČ: 163 00
insolvenční správce dlužníků Jan Novák, dat. nar. 26. ledna 1965, Lenka Nováková, dat.
nar. 6. května 1963, oba bytem: Vinohradská 160/7, 120 00 Praha 2

Žalovaný:
Vladimír NOVÁK , dat. nar. 23. června 1967
trvale bytem Pod Kaštany 2285/11, 150 00 Praha 5

Žaloba o určení neúčinnosti právního úkonu
v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. MSPH 31 INS 17037/2017

I.
Usnesením č. j. MSPH 31 INS 17037/2017-A-12 ze dne 13. 2. 2017 Městský soud v
Praze rozhodl o zjištění úpadku dlužníků Jan Novák a Lenka Nováková oba trvale
bytem Vinohradská 160/7, 120 00 Praha 2 (dále jen „dlužníci“) a současně byla
insolvenčním správcem ustanovena Rebeka Židuliaková, se sídlem Mrkvičkova 1360,
163 00 Praha 6 (dále jen „žalobce“ anebo také jako „insolvenční správce“).
Důkazem:
-

Usnesení č.j. MSPH 31 INS 17037/2017-A-12 (součástí insolvenčního spisu)

Na podkladě zákonného zmocnění daném v ust. § 239 zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenčního zákona v platném znění (dále jen „IZ“) je žalobce aktivně legitimován k
podání této žaloby insolvenčnímu soudu. Včasné uplatnění nároku pak žalobce
dovozuje z ust. § 239, odst. 3 IZ, kdy odpůrčí nárok zaniká uplynutím lhůty 1 roku ode
dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Odpůrčí nárok tedy trvá až do dne 13.
února 2018.
Insolvenční řízení bylo zahájeno dnem 10. ledna 2017. Odporováno je právnímu jednání
bez přiměřeného protiplnění. Žalovaný je osobou blízkou dlužníkům, přičemž žalovaný
je sourozenec pana Jana Nováka a ve vztahu k dlužníkovi Lenky Novákové jde o osobu
sešvagřenou. Ve smyslu ust. § 240, odst. 3 insolvenčního zákona lze takovým úkonům
odporovat do 3 let před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby blízké, tedy
úkonům, které jsou učiněny v období od 10. ledna 2014 do 10. ledna 2017.
II.
Insolvenční správce z lustrace vozidel u Magistrátu hl. města Prahy ze dne 20. února
2017 zjistil, že dlužníci byli registrovanými majiteli automobilu zn. Škoda Octavia 2.0
TDI, VIN: TMBE6129720, RZ: 5A06588 (dále jen „automobil“). Dále bylo součinností
sděleno, že současným vlastníkem je žalovaný.
Důkazem:
-

Lustrace vozidel ze dne 20. února 2017

-

Spisová karta vozidla 5B06588

Po zjištění výše uvedeného skutkového stavu žalobce dotázal dlužníky i žalovaného
k uvedení, zda dlužníci vlastníkem vozidla byli, na základě jakého právního důvodu se
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žalovaný stal vlastníkem vozidla (zda byla uzavřená kupní či darovací smlouva) a pro
případ, že důvodem byla kupní smlouva, tak co bylo jejím předmětem.
Na dotazy žalobce dlužníci a zejména žalovaný uvedli, že předmětný automobil dlužníci
žalovanému darovali bez jakékoliv písemné smlouvy. Dále žalovaný uvedl, že
automobil spolu s dlužníkem Janem Novákem přepsali u Magistrátu hl. města Praha dne
14. února 2016.
Důkazem:
-

E-mailová korespondence žalovaného a insolvenčního správce

Insolvenční správce dále pověřil znalce z oboru ekonomiky – ceny a odhady (dále jen
„znalec“), k ocenění předmětného automobilu, aby zjistil cenu obvyklou vozidla a dále
aby bylo na základě znaleckého posudku patrno, o jaké plnění byla zkrácena majetková
podstata dlužníků neúčinným právním úkonem.
Na základě znaleckého posudku byla stanovena cena obvyklá ke dni 21. dubna 2017 ve
výši 74.000,- Kč. Znalec taktéž stanovil cenu obvyklou ke dni převodu automobilu, tj.
ke dni 14. února 2016, přičemž tato činila 59.000,- Kč.
Důkazem:
-

Znalecký posudek č. 033/005/2018 ze dne 21. dubna 2017

Bezúplatné plnění od dlužníků bylo žalovanému poskytnuto v době, kdy byli dlužníci
v úpadku a navíc se má dle ust. § 240 odst. 2 IZ za to, že tento bezúplatný právní úkon
byl učiněn v době, kdy byli dlužníci v úpadku s ohledem na blízkost osob.
III.
Dle ustanovení § 235, odst. 1 IZ jsou neúčinnými právními úkony ty, kterými dlužníci
zkracují možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňují některé věřitele na úkor jiných.
Žalobce má tedy znaky dle ust. § 235 IZ za absolutně splněné, neboť popis skutkové
situace uvedený v čl. II. této žaloby jednoznačně ukazuje na zkracující jednání, když
žalovaný bezúplatným převodem zkrátil uspokojení věřitelů.
Dle ust. § 237 IZ platí, že: "Povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z
neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon
učiněn nebo které z něho měly prospěch."

Žalobce má za to, že jednání popsané v čl. II. této žaloby naplňuje skutkovou podstatu
dle ust. § 240, odst. 1 IZ, když v důsledku bezúplatného plnění byla zkrácena majetková
podstata dlužníka.
Z přihlášek pohledávek věřitelů je prokazatelné, že právní jednání dlužníků bylo
učiněno v době, kdy byli v úpadku. Dlužníci měli rovněž k datu 14. února 2017 více
věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto nebyli
schopni plnit (nebylo příkladmo možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných
peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí).
Důkazem:
-

Pohledávka P2 a její přílohy (součástí insolvenčního spisu)

-

Pohledávka P3 a její přílohy (součástí insolvenčního spisu)

-

Pohledávka P4 a její přílohy (součástí insolvenčního spisu)

-

Pohledávka P7 a její přílohy (součástí insolvenčního spisu)
IV.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuje žalobce, aby zdejší soud vydal tento:
ROZSUDEK
I.

Určuje se, že právní úkon dlužníků spočívající v bezúplatném převodu
vlastnického práva k automobilu zn. Škoda Octavia 2.0 TDI, VIN:
TMBE6129720 ze dne 14. února 2017 učiněný ve prospěch žalovaného je vůči
majetkové podstatě dlužníků neúčinný.

II.

Žalovanému se ukládá, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku
zaplatil soudní poplatek zdejšímu soudu.
S úctou
Rebeka ŽIDULIAKOVÁ, žalobce
insolvenční správce dlužníků Jan Novák a Lenka Nováková

