Šikanozní insolvenční návrhy

Ve středu 8. prosince se na půdě společnosti Skanska a.s. uskutečnilo setkání členů UPP se
zástupci advokátní kanceláře Havel & Holásek, kteří odprezentovali své postřehy na téma
"Šikanozní insolvenční návrhy".
Hlavní náplň prezentace tedy spočívala v možnostech adekvátní obrany proti neodůvodněným
návrhům na zahájení insolvenčního řízení, kterými někteří podnikatelé hledají cestu, jak
přimět své obchodní partnery k plnění sporných závazků namísto řešení obchodních sporů
prostřednictvím klasického nalézacího řízení před řádnými, či rozhodčími soudy popřípadě
cestou dohody. V běžné praxi se vžilo pro takovýto postupu označení šikana, resp. šikanózní
návrh.
V rámci prezentace byly probírány následující postupy v reakci na šikanózní návrh:
1) Prokázat, že nejsou splněny podmínky pro rozhodnutí o úpadku
2) Nárokovat náhradu škody a jiné újmy
3) Chránit dobrou pověst podnikatele
4) Ochrana dobré pověsti podnikatele podle tiskového zákona a zákona o provozování
rozhlasového a televizního vysílání
5) Šikanózní insolvenční návrh jako nekalé soutěžní jednání a omezování hospodářské
soutěže
6) Podání trestního oznámení
Za zásadní je nutno považovat RYCHLOST adekvátní reakce na uveřejněné Oznámení o
zahájení insolvenčního řízení. Je všeobecně známo, že soudy zvládají naplňovat literu zákona
a byť 2 hodinové kritériu postihla novela, je nutno s jeho aplikací počítat. S ohledem na
prezentované postupy by tedy i odpověď „postiženého“ dlužníka měla být v řádu hodin a
nikoliv dnů. Dlužník tím dává soudu najevo svoji připravenost věc řešit. Obsahem vyjádření
dlužníka by mělo být jednak jeho právní posouzení věci a dále doložení jeho tzv. „finančního
zdraví“. Právní posouzení věci je třeba doložit nejlépe listinnými důkazy, které co nejlépe
dosvědčí tvrzení uvedená ve vyjádření dlužníka a naopak zpochybní tvrzení navrhovatele toliko šikanujícího věřitele. Vedle toho doložení „finančního zdraví“ bude spočívat
v dostupných dokumentech, které dosvědčí bonitu dlužníka. V praxi se lze setkat
s následujícími podklady, které lze požít pro doložení finanční životaschopnosti dlužníka.
Jedná se zejména o výroční zprávu, účetní závěrku, potvrzení o bezdlužnosti vystavené
Finančním úřadem, výpisy z bankovních účtů, zprávou nezávislého auditora, popř. jinými
dokumenty.
Další postupy jsou již přidružené a jsou zcela na vyhodnocení jejich adekvátnosti resp.
smysluplnosti v každém jednotlivém případě.
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