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Vše o insolvenci na jednom místě

Č. 10

Schválenou podobou novely insolvenčního zákona jsou zklamáni experti, kteří se zaměřují 

na dluhovou problematiku a pomoc lidem v tísni.

Pravidla, která schválila Sně-

movna, podle nich situaci dluž-

níků nezlepší a potíže s předlu-

žením a exekucemi v Česku 

nevyřeší. ČTK to řekli autor mapy 

exekucí Radek Hábl a vedoucí 

pracovního poradenství organi-

zace Člověk v tísni Daniel Hůle. 

Spolu s dalšími odborníky chtějí 

jednat se senátory, aby novelu 

upravili a vrátili zpět poslancům.

Podle mapy exekucí, kte-

rou sestavila nezisková orga-

nizace Otevřená společnost, 

www.insolvencnizona.cz

… pokračování na str. 4

STÁT CHYSTÁ NOVÝ INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

RUTINU SOUDNÍCH ÚŘEDNÍKŮ NAHRADÍ AUTOMAT

„Nový insolvenční rejstřík by 

měl plně využívat potenciál 

v elektronickém zpracovávání 

dat za využití datových vrstev, … pokračování na str. 4

které lze nadále zpracovávat 

pro statistiky nebo samotné in-

solvence.

Po více než deseti letech začala na Ministerstvu spravedlnosti 
práce na změně insolvenčního rejstříku. Úřad již vypsal veřej-
nou zakázku na zhotovení nového rejstříku s předpokládanou 
cenou přes 270 milionů korun.

Současný systém nevyhovuje standardu pro vedení elektronic-
ké spisové služby a stávající insolvenční rejstřík a soudní sys-
tém je postaven na více než 20 let starých technologiích.



Ty za to můžeš

že změnilo se Brno

to díky Tobě je trochu jiná i tvář Prahy

Plzně, Ostravy, Zlína, Bruntálu

Malčína i Karlových Varů

maličko jiné jsou i Nové Lublice

a někde jinde kvůli Tobě

zbytečně umírají slepice

vytahují se pistole a nože

a někde teče krev

přestávají létat holubi

a lidé spolu nemluví

Ty odemykáš trezory

stačí tak málo

jen ťukneš sebou o stůl

a vše je rázem jinak

partner insolvenčních správců
od roku 2008

www.prokonzulta.cz

Dražební společnost PROKONZULTA, a. s. je číslo jedna na poli dražeb
v České republice.

Nabízí zpeněžení movitého a nemovitého majetku formou:
‣ Veřejných dražeb dobrovolných i nedobrovolných

‣ Elektronických dražeb i klasických
‣ E-aukcí

‣ Výběrových řízení
‣ Realitní činnosti

Mgr. Bc. Josef Machů
machu@prokonzulta.cz
Licitátor a dražebník
dražební společnosti PROKONZULTA
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kvůli Tobě jsou chudí chudší

a bohatí zas bohatší

co bylo před minutou

už dávno neplatí

spouštíš adrenalin i slzy

někomu způsobuješ radost

jiného to zas mrzí

umíš odebírat domovy 

a nemáš vůbec žádné svědomí

a je tu ještě spousta dalších věcí

za které můžeš Ty

moje licitátorské kladívko

STAČÍ TAK MÁLO
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Vážení čtenáři Insolvenční zóny,

v průběhu celého letošního roku jsme slavili 10 let založení naší firmy, 

které jsme završili neformální oslavou - INSOLVENČNÍM KOŠTEM ve 

vinném sklípku v Hustopečích na jihu Moravy. Všem, kteří s námi při-

jeli posedět, děkujeme a doufáme, že si vychutnali nejen dobré víno, 

ale především se příjemně pobavili.

Všemi očekávanou událostí tohoto roku byla bezpochyby novela insol-

venčního zákona. Její návrh vyvolal řadu polemik, proto spolu s Vámi netr-

pělivě čekáme, zda bude její stávající podoba Senátem schválena. 

Názory odborníků na její společenský dopad a účinnost se různí. Více 

o novele najdete uvnitř tohoto čísla.  

Mgr. Tomáš Valášek

výkonný ředitel

Insolvence 2008, a.s.
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mělo loni nějakou exekuci 

863 000 Čechů a Češek nad 

15 let. Kolem 151 000 lidí mělo 

přes deset exekucí najednou. Ve-

dení úřadu práce už dříve uvedlo, 

že dluhy a exekuce představují 

překážku při zaměstnávání. Řada 

lidí totiž do práce raději nena-

stoupí a pracuje načerno. Z ofici-

álního výdělku by jim při splácení 

zbylo jen minimum. Přibývá také 

zadlužených seniorů. Odborníci 

označují veliký počet lidí v exeku-

ci za tikající sociální bombu.

Experti na dluhovou problema-

tiku kritizují přijetí pozměňova-

cích návrhů poslanců ANO se sta-

novením pevné hranice splacení 

30 % při pětiletém oddlužení. 

Podle Hůleho zákonodárci zvolili 

„nezměnu“. „Poslanci schválili to, 

co platí dnes. Pro většinu dlužní-

ků je situace stejná. Závěr? Je to 

smutné. S Balkánem budeme je-

diná země, která neumožní bez-

podmínečné oddlužení,“ uvedl 

Hůle.

Podotkl, že oddlužení není 

možné v Rumunsku a Bulharsku. 

V ostatních státech EU se dá zba-

vit dluhů do tří či pěti let a není 

stanoveno, kolik je nutné srovnat. 

„Pokud má dlužník poctivý záměr, 

je po této době bez dluhů. Člověk 

má mít před sebou jasnou vidinu 

konce,“ dodal Hůle.

Podle Hábla měla dlouho při-

pravovaná novela potenciál 

předlužení v Česku řešit. „Nebýt 

těchto dvou pozměňovacích ná-

vrhů z dílny ANO, které zlepše-

ní znemožňují. Nestane se nic. 

Lidi sice do oddlužení vpustíme, 

ale oni ho nedokončí. Poslanci 

nás poslali na Balkán. Neřekli už 

ale, co budeme dělat s předluže-

nými lidmi,“ řekl Hábl.

Novela obsahuje podle Hábla 

a Hůleho i dílčí pozitivní věci. Zmí-

nili například možnost oddlužení 

seniorů do tří let.

Zákon dostane nyní k projedná-

ní horní komora. Zástupci orga-

nizací na pomoc lidem v dluzích 

o normě chtějí jednat se senátory. 

Doufají v to, že by mohli novelu 

upravit a poslat ji do Sněmovny 

zpět. Dluhoví poradci chtějí vy-

jednávat i s poslanci.

Zdroj: ČTK

Více o  PRO A PROTI si přečtěte 

na: https://www.euro.cz/politi-

ka/pro-a-proti-3-1426116

EXPERTI: SCHVÁLENÁ PODOBA INSOLVENČNÍHO 

ZÁKONA PŘEDLUŽENÍ NEŘEŠÍ

… pokračování ze str. 1
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STÁT CHYSTÁ NOVÝ INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

RUTINU SOUDNÍCH ÚŘEDNÍKŮ NAHRADÍ AUTOMAT

Při této změně odpadne ske-

nování a nahrávání dokumentů, 

které musejí být přepisovány.“ 

S čím se bude muset poprat MSp 

při tvorbě nového rejstříku?

Bude třeba zanalyzovat a nově 

nadefinovat procesy tak, aby 

vyhovovaly všem uživatelům 

ISIRu a také hladce proběhla 

migrace stávajících dat. Nezbyt-

ně nutné bude udělat pořádek 

v číselnících, vyčlenit duplicity 

a nepoužívané hodnoty. Zároveň 

musí dojít ke standartizaci praxe 

na krajských soudech.

Autor: Tomáš Valášek

Více na:  https://www.e15.cz/domaci/stat-chysta-novy-insolvencni-
-rejstrik-rutinu-soudnich-uredniku-nahradi-automat-1353323
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TŘEŠNIČKOU NA DORTU LETOŠNÍCH OSLAV 10. VÝROČÍ FIRMY 

BYL INSOLVENČNÍ KOŠT VE VINNÉM SKLÍPKU NA JIHU MORAVY!

Napříč letošním rokem jsme slavili deset let založení naší firmy. Jako poděkování všem našim zákaz-

níkům a partnerům jsme 15. listopadu uspořádali Insolvenční košt ve vinném sklípku v Hustopečích 

u Brna. Výborné víno i jídlo, cimbálová muzika a dobrá nálada všechny provázela celý večer.

Rádi bychom tímto poděkovali všem a to za dosavadní přízeň, spolupráci a také za zpětnou vazbu, kte-

rá je pro nás výzvou k tomu, abychom se stále posouvali vpřed. S Vámi a díky Vám!
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Potřeba znalosti aktuálních 

předpisů, jejich výkladu a judi-

katur se týká téměř všech práv-

nických a jim příbuzných profe-

sí. Naše Semináře s odborníky 

tak pomáhají nejen insolvenčním 

správcům, ale i advokátům, věři-

telům, advokátním koncipientům 

a exekutorům. Tím to ale nekončí, 

protože stejné tempo musí udr-

žovat i jejich zaměstnanci a asis-

tenti.

V letošním roce se posluchači 

a zájemci o insolvenční právo 

na seminářích s odborníky mohli 

seznámit nejen s insolvenční teo-

rií, ale i s praxí soudů a kolegů insol-

venčních správců. Mezi mluvčími 

jsme přivítali zástupce krajských 

i vrchních soudů, zástupce Ústav-

ního soudu, Ministerstva sprave-

dlnosti ČR, insolvenční správce 

a další odborníky z prostředí in-

solvence. 

Celý náš seminářový rok může-

me zhodnotit jako úspěšný a už 

pro Vás s chutí připravujeme se-

mináře na jaro 2019.

LM

NIKDY NEKONČÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ

Oblast oddlužení je velmi proměnlivá a teorie nemusí nutně korespondovat s praxí. Udržet tempo 

s neustálými novelizacemi zákonů a úpravami předpisů často vydá práce na další úvazek. Insolvenční 

správci musí detailně znát aktuální znění práva a řídit podle něj proces oddlužení.

DODATEČNÝ PRODEJ SEMINÁŘŮ

NEMOHLI JSTE SE ZÚČASTNIT POŘÁDANÉHO SEMINÁŘE?

BYL SEMINÁŘ JIŽ OBSAZENÝ?

NYNÍ MÁTE MOŽNOST ZAKOUPIT SI MATERIÁLY Z VYBRANÝCH SEMINÁŘŮ DODATEČNĚ.

AUDIO NAHRÁVKU A VEŠKERÉ MATERIÁLY V ELEKTRONICKÉ ČI TIŠTĚNÉ PODOBĚ!

WWW.INSOLVENCNIZONA.CZ/SEMINARE-S-ODBORNIKY/ARCHIV-SEMINARU
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V novém zákoně o spotřebi-

telském úvěru je stanoveno, 

že věřitel je povinen posoudit 

úvěruschopnost dlužníka, v opač-

ném případě dlužník věřiteli ne-

musí splácet úroky, ale pouze jisti-

nu. Zajímavé je, že k podobnému 

závěru dospěl Nejvyšší soud také 

v případě úvěrové smlouvy uza-

vřené ještě podle staré úpravy. 

Článek k tomuto tématu si může-

te přečíst na portále Měšec.cz:

S blížící se novelou insolvenčního 

zákona budeme muset být všich-

ni obezřetnější. Znamená to ne-

jen více a lépe prověřovat, komu 

půjčíme, ale také třeba to, komu 

pronajmeme svůj byt. Neplatič 

se totiž z bytu dostává špatně, 

dlužný nájem z neplatiče ještě 

hůř. Jakou šanci má ale běžný 

člověk oproti velkým bankovním 

institucím, které si budují své da-

tabáze a přístup k požadovaným 

datům mají o poznání snazší?

Dojde-li v rámci novelizace in-

solvenčního zákona k prolomení 

30% limitu, bude namístě oprav-

du velká ostražitost. Pozitivní 

na tom ale bude, že díky vyšší 

úrovni kontroly ze strany institu-

cí skončí v dluhové pasti méně 

lidí. Jak se ale v pozici věřitele 

zachová občan? Banky mu své 

databáze nezpřístupní, reference 

od předchozího pana domácího 

u nás na rozdíl od zahraničí zatím 

moc nefungují. Budeme si navzá-

jem méně věřit?  

Autor: Tomáš Valášek

BANKA NEPROVĚŘILA DLUŽNÍKA,

ÚROKY TEDY NEDOSTANE

Brno 22. října 2018 – Komerční banka u žadatele o půjčku nedostatečně prověřila jeho schopnost splá-

cet. Dlužník nyní drží v ruce rozsudek, který potvrzuje jeho povinnost vrátit pouze půjčenou částku. 

Na úroky a poplatky už banka nárok nemá.

https://www.mesec.cz/clanky/banka-si-neoverila-potvrzeni

-o-prijmu-pujcka-tak-byla-bez-uroku-a-bez-poplatku/

MICHAL ČERNÝ
+420 775 712 715  I  michal.cerny@insolvence.as
Kraj: Středočeský, Praha, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický

VLADIMÍR MICHAEL KUNC
+420 770 139 970  I  vladimir.kunc@insolvence.as
Kraj: Vysočina, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský

SPRAVUJTE INSOLVENČNÍ PŘÍPADY
S PŘEHLEDEM A LEHKOSTÍ 

CO PROGRAM INSOLVENČNÍ SPRÁVCE UMÍ?

STAVÍ NA ZKUŠENOSTECH

UŠETŘÍ VÁŠ ČAS A NÁKLADY

POHLÍDÁ VAŠE TERMÍNY

POSLOUCHÁ VAŠE PODNĚTY

A REAGUJE NA NĚ

VYUŽÍVÁ NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE

A DATOVOU SCHRÁNKU

ZJEDNODUŠÍ SPRÁVU KONKURZU,

ODDLUŽENÍ I REORGANIZACE

PRACUJE ONLINE

UMOŽŇUJE VYHLEDÁVÁNÍ V ASPI

PROPOJUJE S ISIREM
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SNĚMOVNÍ VYŠETŘOVACÍ KOMISE MÁ PRODLOUŽENOU 

LHŮTU A PŘEDPROGRAMOVANÝ ÚPADEK OKD

Lhůta pro práci komise k privatizaci OKD byla prodloužena o půl roku. Sněmovní vyšetřova-
cí komise pokračuje s výslechy svědků k privatizaci společnosti. Společnost Krupa Global In-
vestments vyzvala k vyhlášení výběrového řízení na prodej pohledávek. Černé uhlí by se v do-
lech na Karvinsku mohlo těžit až do roku 2030. Likvidátor společnosti New World Resources 
odmítl uznat pohledávku OKD. Krajský soud v Ostravě zahájil projednávání komplikovaného 
incidenčního sporu týkajícího se pravosti pohledávek banky Citibank vůči firmě OKD.

Lhůta pro práci komise 
k privatizaci OKD 
byla prodloužena

Po zvážení sněmovní vyšetřovací 

komise dne 11. září 2018 požádala 

Sněmovnu o prodloužení svého 

mandátu. Sněmovna žádosti vy-

hověla a prodloužila lhůtu o půl 

roku. Komise by závěry celého 

vyšetřování měla předložit plénu 

podle usnesení dolní komory až 

na jaře roku 2019 místo letošní-

ho podzimu. Nejzazší termín pro 

předložení závěrečné zprávy byl 

Sněmovnou stanoven nově na 

12. duben 2019.

Podle předsedy komise Lukáše 

Černohorského (Piráti) o prodlou-

žení lhůty požádali kvůli potře-

bě vyslechnout některé svědky 

a zpracování části písemných 

materiálů. Komise má podle něj 

za sebou asi 70 % své práce 

a vyslechla již asi tři desítky svěd-

ků, potřebuje ale vyslechnout 

ještě dalších přibližně 15 svědků. 

Ukončení práce komise podle něj 

bude záviset na tom, jak rychle 

se svědky podaří vyslechnout. 

Černohorský před poslanci bez 

bližšího upřesnění řekl, že komi-

se už nyní dospěla k některým 

„závažným zjištěním“, které do-

sud nebyly známy.

Výslechy svědků k 
privatizaci OKD pokračují

Dne 11. října sněmovní vyšetřovací 

komise k privatizaci černouhelné 

společnosti OKD zahájila jedná-

ní slyšením europoslance Pavla 

Teličky. Ten v minulosti figuroval 

v orgánech některých firem fi-

nančníka Zdeňka Bakaly, větši-

nového vlastníka těžební společ-

nosti. Dále byli pozvání další tři 

svědci.

Telička žádal, aby slyšení před 

komisí bylo veřejné. Předseda 

komise Lukáš Černohorský byl 

proti. „Je potřeba nezveřejňovat, 

na co se konkrétních svědků ptá-

me. Je to důležité do budoucna 

proto, aby ti svědci, kteří násled-

ně dorazí, neopakovali to, co tře-

ba slyšeli v televizi,“ uvedl.

Po asi dvouhodinovém slyšení 

před komisí Telička zdůraznil, 

že neměl a ani nemohl mít žádnou 

roli při privatizaci OKD. Okomen-

toval i své působení ve správní 

radě firmy New World Resources 

(NWR), která OKD vlastnila. Po-

drobnější nebyl, protože komise 

jedná za zavřenými dveřmi.

Firma NWR dle Teličky podléhala 

pečlivé kontrole renomovaných 

auditorů, kteří jsou povinni hlá-

sit každou nesrovnalost i dozo-

rovým a regulatorním orgánům 

státu, v nichž působila. „Nikdy ne-

vzniklo ani sebemenší podezře-

ní,“ řekl Telička. Privatizaci OKD 

hodnotit nechtěl. Podotkl, že sice 

názor mít může, ale „je to celé ire-

levantní“.

Černohorský uvedl, že členo-

vé komise se Teličky dotazovali 

také na jeho působení misi při 

Evropské unii, když se zjišťovalo 

stanovisko k privatizaci uhelných 

společností, aby nedošlo k ne-

dovolené veřejné podpoře. „Do-

zvěděli jsme se informace, jak 

probíhalo jednání o stížnosti k Ev-

ropské unii,“ uvedl Černohorský, 

podle kterého byly informace od 

europoslance zajímavé.

Na začátku listopadu sněmovní 

vyšetřovací komise vyslechla dal-

šího ze svědků Stanislava Prose, 

který dle předsedy komise Luká-

še Černohorského skupoval ak-

cie OKD předtím, než stát ztratil 

ve firmě majoritu.

Prosova společnost Prosper Tra-

ding skupovala akcie firmy OKD 

buď přímo, nebo skrze prostřed-

níky. „Vlastně díky tomu postup-

ně získala majoritu ve společnosti 

OKD, čímž stát ztratil kontrolní vliv 

na tuto společnost,“ vysvětlil Čer-

nohorský. „Výpověď byla z pohle-

du komise docela zajímavá,“ do-

plnil Černohorský.

Výběrové řízení na prodej 
pohledávek OKD

Nově vzniklá společnost Krupa 

Global Investments (KGI) podni-

kazele Pavola Krúpy vyzvala in-

solvenčního správce Lee Loudu 

a společnost Správa pohledávek 

OKD (dříve OKD) k vyhlášení vý-

běrového řízení na prodej pohle-

dávek, které má OKD vůči finanč-
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níkovi Zdeňku Bakalovi. Jedná se 

o několik pohledávek v celkové 

výši desítek miliard korun. Insol-

venční správce Louda uvedl, že 

se podnětem bude zabývat a pro-

jedná jej s věřitelským výborem.

Podle mluvčí KGI Barbory Ha-

nákové je navrhovaný postup 

nezbytný za účelem uspokojení 

věřitelů společnosti Správa po-

hledávek OKD. Tímto postupem 

by mělo také dojít ke zvýšení bo-

nity zažalovaných pohledávek. 

„KGI zároveň projevila svůj zájem 

zúčastnit se tohoto výběrového 

řízení,“ dodala mluvčí.

Hanáková uvedla, že KGI dále 

vyzvala Lee Loudu i Správu po-

hledávek OKD k tomu, aby učinili 

veškeré kroky k zabezpečení ma-

jetku Bakaly, aby nedošlo k vyve-

dení jeho majetku mimo Českou 

republiku.

Těžba na Karvinsku by měla 
pokračovat do roku 2030

Po jednání s vedením těžeb-

ní společnosti OKD dne 27. září 

2018 uvedl předseda vlády An-

drej Babiš (ANO), že černé uhlí by 

se v dolech na Karvinsku mohlo 

těžit až do roku 2030. O dalších 

konkrétních krocích se rozhod-

ne do konce letošního roku. Ba-

biš uvedl, že OKD funguje, firma 

vydělává, má peníze na účtech 

a zvažuje rozšíření těžby.

„V této chvíli je schválen podni-

katelský záměr, že se bude těžit 

do roku 2024. My jsme se domlu-

vili, a já myslím, že za stávajících 

cen to vypadá velice dobře, že by 

se těžba rozšířila až do roku 

2030,“ řekl Babiš. „Do konce Vá-

noc se rozhodne o tom, jestli se 

těžba rozšíří, nebo ne, ale v této 

chvíli to vypadá velice slibně 

a je naděje, že to tak bude,“ uvedl 

premiér.

Michal Kuča, předseda dozorčí 

rady OKD, řekl, že společnost ne-

propouští ani nebude propouštět, 

naopak lidi bude přijímat. Horní-

ci dle Babiše tak nemusejí mít 

strach o práci. „OKD hledá 270 

nových zaměstnanců. Daří se to 

ztěžka, protože u nás samozřej-

mě lidi nejsou, dokonce dávají 

náborový příspěvek až 60 000,“ 

řekl premiér.

Předseda Sdružení hornických 

odborů OKD Rostislav Palička 

nechtěl další plány společnosti 

komentovat, protože zatím nezná 

detaily. „Samozřejmě z pohledu 

firmy je to dobře. Ale když se řek-

ne A, musí se říct i B, a to jsou fi-

nance, zaměstnanci a tak dále. Já 

detaily tohoto projektu neznám. 

Ale pokud budou horníci, bude-

me rádi,“ řekl Palička ČTK.

Původní reorganizační plán, který 

byl předložen věřitelům a soudu 

v insolvenčním řízení, uváděl, 

že se některé doly budou uzaví-

rat už v letošním roce. Útlum dolů 

s jejich následnou likvidací měl 

být podle původního plánu rozlo-

žený do roku 2026. Jelikož se ale 

firmě daří, harmonogram zavírání 

dolů se změní.

„Za posledního půl roku se odpra-

covaly stovky hodin v týmech na 

hledání báňského řešení vydoby-

tí všech zásob, které tady zůstaly, 

abychom uhlí dostali a nezůstalo 

zbytečně v dole. Ještě není vše 

hotové plus je třeba udělat eko-

nomické varianty, propočty. Na 

tom se bude intenzivně pracovat 

do konce roku. Pak to budeme 

předkládat,“ řekl předseda dozor-

čí rady. Uvedl také, že v určitých 

důlních oblastech těžba končí, 

ale firma už dnes zaměstnan-

ce přesouvá do „živých“ oblastí, 

z toho důvodu hledá další lidi. 

Program, který má být připraven 

do konce roku, dle něj odpoví, 

co bude firma dělat do roku 2030 

i které části důlního pole se bu-

dou zavírat.

Ivo Čelechovský, mluvčí OKD, 

řekl, že zájem firmy o zahájení 

těžby pod karvinským Starým 

Městem stále trvá. „Máme tam zá-

jem těžit, nicméně musí se vyřešit 

všecky legislativní věci, abychom 

mohli požádat o zahájení těžby 

v této lokalitě. Probíhaly tam pří-

pravné práce, vyhodnotilo se to 

a teď budeme postupně žádat 

o povolení zahájení těžby,“ uvedl.

Britský likvidátor NWR 
neuznal pohledávku OKD

Začátkem října britský likvidátor 

společnosti New World Resou-

rces (NWR) odmítl uznat pohle-

dávku OKD ve výši 22,6 miliardy 

korun. Ta se hlavně týkala údajně 

neoprávněně vyplacených divi-

dend. Insolvenční správce ani 

OKD se neodvolali.

Bylo zahájeno řešení sporu 
mezi OKD a Citibank

Na konci října bylo zahájeno 

Krajským soudem v Ostravě 

projednávání komplikovaného 

incidenčního sporu týkajícího 

se pravosti pohledávek britské 

banky Citibank vůči firmě OKD 

(nyní Správa pohledávek OKD) 

za více než 10 miliard korun. Tento 

spor vznikl mezi OKD a Citibank 

a britskými společnostmi New 

World Resources N. V. (NWR) 

a NWR Holdings B. V. Soudní síň 

zaplnili hlavně právníci všech zú-

častněných stran.

Hovořilo se o tom, že úvěr v roce 

2014 byl přefinancováním úvěru 

z roku 2010 a ten přefinancovával 

úvěr z roku 2006. Zástupce OKD 
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Petr Kuhn uvedl, že Citibank tak 

úpadek společnosti OKD před-

programovala už v roce 2006, 

kdy majitelé zatížili OKD vysokým 

úvěrem. 

Počátek transakcí byl v roce 2005 

a od počátku u nich byla Citibank. 

Úvěr podle Kuhna poskytla spo-

lečnosti Charles Capital tehdej-

šího spolumajitele OKD Zdeňka 

Bakaly. „Peníze byly potřebné 

ne pro OKD, ale pro Charles Ca-

pital,“ řekl právní zástupce OKD. 

Účelem transakcí bylo podle něj 

převést majetek OKD na Charles 

Capital a byly ve své době pro-

tiprávní. „V průběhu let 2006 až 

2014 OKD přišlo o veškerý maje-

tek řádově v hodnotě 100 miliard 

korun,“ řekl.

Při jednání o úvěru v roce 2014 

kterým se dluh firmy snížil o tře-

tinu. Klenka řekl, že insolvenční 

návrh, který na sebe OKD v roce 

2016 podala, zdůvodnila mimo 

jiné desetimiliardovým závazkem 

vůči Citibank. Poté však tento zá-

vazek popřela.

V důsledku popření těchto pohle-

dávek došlo k tomu, že společ-

nost Citibank jako největší věřitel 

neměla žádnou možnost do insol-

venčního řízení zasáhnout. „Vzná-

ším řečnickou otázku, zda to ne-

byl ten pravý důvod pro popření 

pohledávek,“ řekl Klenka.

Proces bude i nadále pokračovat 

a zástupci stran se chystají před-

kládat řadu důkazů, proto není 

jasné, kdy soud ve sporu vynese 

rozhodnutí.

LM

tak společnost OKD dle Kuh-

na neměla žádnou volbu a byla 

k němu donucena. „Jediným zá-

jmem NWR v roce 2014 bylo za-

krytí protiprávního jednání z let 

2006 a 2010,“ řekl.

Dušan Dvořák, který zastupoval 

insolvenčního správce, uvedl, 

že po vydání dluhopisů v roce 

2014 nedošlo k žádnému protipl-

nění. Majitelé OKD podle něj po 

roce 2014 dělali vše pro to, aby 

se za každou cenu vyhnuli čes-

kému právu. „Celý proces dělali 

k újmě věřitelů, České republiky, 

zaměstnanců,“ řekl Dvořák.

Zástupce společnosti Citibank 

Robert Klenka to odmítl. Dle něj 

v roce 2014 NWR na základě jed-

nání s věřiteli dělala restruktura-

lizaci a uzavřela tři smlouvy, díky 

OPTIMALIZUJTE NÁKLADY SVÝCH PROVOZOVEN!

PROVOZOVNU MÁTE PLNĚ VYBAVENOU, 

VY SI POUZE ZAREZERVUJETE TERMÍN 

A PŘIJDETE JEDNAT

PLATÍTE JEN ZA PŘIDĚLENÝ PŘÍPAD 
A TO JEDNORÁZOVĚ

NEBUDETE MÍT ŽÁDNOU 
VÝPOVĚDNÍ LHŮTU

ZASTOUPENÍ MŮŽETE ZVOLIT 

PLNOU MOCÍ NEBO UZAVŘÍT DPP

ČINNOST NA PROVOZOVNĚ MŮŽETE 

ZAJIŠŤOVAT SAMI ČI VLASTNÍM PRACOVNÍKEM

ZA PROVOZOVNU NEMUSÍTE HRADIT 
MĚSÍČNÍ PAUŠÁL

O CHOD PROVOZOVNY SE NEMUSÍTE STARAT

PROVOZOVNY
Od 1. 7. 2017 máme plně funkční provozovny ve všech 8 krajích.

Přizpůsobili jsme je tak, aby vyhovovaly vašim individuálním potřebám.

MICHAL ČERNÝ
+420 775 712 715  I  michal.cerny@insolvence.as
Kraj: Středočeský, Praha, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický

VLADIMÍR MICHAEL KUNC
+420 770 139 970  I  vladimir.kunc@insolvence.as
Kraj: Vysočina, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský
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V říjnu bylo vyhlášeno 1 186 osob-

ních bankrotů, což bylo o 96 více než 

v září. Zároveň bylo podáno 1 310 návrhů 

na osobní bankrot, tedy o 313 více než 

v předchozím měsíci a zároveň nejvíce 

od června 2017. Vyplývá to z aktuálních 

statistik společnosti CRIF - Czech Cre-

dit Bureau, které má ČTK k dispozici.

„Počet návrhů na osobní bankrot 

se v říjnu znatelně zvýšil a byl nejvyšší 

za dobu, kdy platí novela insolvenčního 

zákona. Vyšší byl naposledy v červnu 

roku 2017,“ komentovala čísla analytič-

ka CRIF Věra Kameníčková.

V posledních 12 měsících bylo vyhlá-

šeno 13 052 bankrotů, o 1 026, respek-

tive o sedm procent méně než v před-

chozím období. Zároveň bylo podáno 

13 833 návrhů na bankrot, o 1 649 me-

ziročně méně. Počet návrhů na osobní 

bankrot se tak meziročně snížil o 11 %.

Od července 2017 nabyla účinnos-

ti novela insolvenčního zákona, která 

má zamezit praktikám podvodných 

oddlužovacích společností. Podle Mini-

sterstva spravedlnosti zákon zlepšuje 

ochranu dlužníků, kteří usilují o bankrot.

Zdroj: CRIF

V ŘÍJNU BYLO NEJVÍC NÁVRHŮ NA OSOBNÍ 

BANKROT OD ČERVNA 2017
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POČET ZA MĚSÍC:

MĚSÍC POČET POČET NÁVRHŮ
NA KONKURZ

leden 2017 1286 1233

únor 2017 1176 1408

březen 2017 1559 1738

duben 2017 1121 1334

květen 2017 1181 1494

červen 2017 901 2192

červenec 2017 1382 368

srpen 2017 1194 730

září 2017 881 851

říjen 2017 998 1090

listopad 2017 1018 1153

prosinec 2017 882 1048

leden 2018 1006 1016

únor 2018 1040 1209

březen 2018 1263 1232

duben 2018 1123 1230

květen 2018 1070 1268

červen 2018 1285 1219

červenec 2018 962 1001

srpen 2018 1027 1150

září 2018 1090 997

říjen 2018 1186 1310


