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CESTA K ODDLUŽENÍ MŮŽE VÉST PŘES AŽ 100 
HODIN POVINNÉHO PORADENSTVÍ

Vše o insolvenci na jednom místě

Č. 11

Novela insolvenčního zákona, kterou na konci ledna podepsal prezident republiky, vzbudila vášně ne-
jen mezi politiky. 

Ve stínu diskuzí o tom, zda přijmout přísnější sněmovní verzi, nebo naopak mírnější senátní variantu, 
ale zůstala novinka, která dává justici do ruky novou pravomoc. Lidem usilujícím o oddlužení mohou in-
solvenční soudy na návrh insolvenčního správce uložit povinnost využít až 100 hodin služby odborného 
sociálního poradenství. Cílem je předejít dalšímu budoucímu úpadku. Podle odborníků jde sice o opat-
ření, jež může zafungovat, zároveň s sebou ale přináší určitá úskalí. Alespoň jedné exekuci čelí v Česku 
téměř 900 tisíc lidí. Většina z nich se navíc nachází v dluhové pasti, ze které je jen obtížná cesta ven.

Díky novele insolvenčního záko-
na, kterou v lednu schválila Po-
slanecká sněmovna a podepsal 

prezident republiky, teď desítkám 
tisíc lidí svitla naděje. Zatímco 
podle dosud platných podmínek 

neměli šanci dluhů se zbavit, no-
vela jim díky zmírnění podmínek 

www.insolvencnizona.cz

… pokračování na str. 4

JIŽNÍ ČECHY ZA VELKÉHO ZÁJMU 
HOSTILY ODBORNOU DEBATU 
O INSOLVENCÍCH A ODDLUŽENÍ

Proces oddlužení a jeho chysta-
né změny vyvolávají v posledních 
měsících a týdnech velký zájem 
médií, politiků i veřejnosti. Po-

… pokračování na str. 5

zadu ale nezůstávají ani profe-
sionálové z oblasti justice, jako 
jsou insolvenční správci, advoká-
ti, či soudci.

Proces oddlužení a jeho chystané změny vyvolávají v posled-
ních měsících a týdnech velký zájem médií, politiků i veřejnosti. 
Pozadu ale nezůstávají ani profesionálové z oblasti justice, jako 
jsou insolvenční správci, advokáti, či soudci.

Desatero oddlužovací novely

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA

Str. 8

KONFERENCE 
INSOLVENCE 2019

 
Str. 12

UVNITŘ LISTU NAJDETE:
Novela insolvenčního zákona
Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek

Str. 8

7. ČERVNA 2019
PRAHA



2
Informační newsletter Insolvenční zóna
www.insolvencnizona.cz

PROKONZULTA OBHÁJILA TITUL DRAŽEBNÍK ROKU

„Jsme rádi, že jsme titul dražebníka roku obhájili. 

Kromě veřejných dražeb jsme však připravili ješ-

tě větší objem elektronických aukcí, výběrových 

řízení a přímých prodejů. Nejčastěji byly před-

mětem dražby nebo prodeje rodinné domy, byty, 

pozemky a také areály, i když těch nebylo tolik. 

Pokud jde o prodej věcí movitých, tak převažo-

valy aukce či dražby aut a strojů,“ uvedl Josef 

Machů z dražební společnosti PROKONZULTA.

Podle něj je logické, že v posledních letech přibý-

vají elektronické dražby, neboť jsou pro účastní-

ky komfortnější a pro organizátory o něco méně 

nákladné. Pokračuje zároveň trend, kdy veřejné 

dražby jsou postupně nahrazovány jinými forma-

mi zpeněžení, jako jsou například elektronické 

aukce, výběrová řízení a přímé prodeje. „Tyto 

statistiky se týkají převážně insolvenčních správ-

ců jako prodávajících, ale v jiných případech 

to platí  obdobně. Zatímco v dražbě udělením 

příklepu nabývá vydražitel vlastnictví, u aukce 

s vítězem může nebo nemusí prodávající pode-

psat kupní smlouvu, což může být někdy výhodné,“ 

vysvětlil Machů. Největší  loňskou dražbou byla 

dražba areálu Poldi Kladno za 261 milionů korun, 

která však byla vinou vydražitele  zmařena. Na-

konec se Poldi podařilo vydražit až v exekutorské 

dražbě v letošním roce, ovšem za 140 milionů ko-

run oproti loňským 261 milionům.

Zajímavostí je, že zatímco měla PROKONZULTA 

dle statistik za loňský rok mnohem více elektronic-

kých dražeb než dražeb klasických kamenných, 

u ostatních dražebníků tomu bylo jinak. Dle údajů 

z centrální adresy převažoval u ostatních dražební-

ků o něco více počet kamenných dražeb nad draž-

bami elektronickými. Jinak obecně dražeb oproti 

minulým letům ubývá a postupně je nahrazují jiné 

způsoby zpeněžení, jako jsou aukce, výběrová 

řízení a přímé prodeje.

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

V loňském roce zorganizovala dražební společnost PROKONZULTA celkem 222 dražeb, z toho 
bylo 12 dražeb nedobrovolných. Většina, cca 94 % bylo dražeb elektronických oproti klasickým 
kamenným dražbám. Finanční objem dosažený vydražením za rok 2018 přesáhl částku 906 
milionů korun a PROKONZULTA s velkým náskokem zvítězila mezi všemi dražebníky v České 
republice.

Mgr. Bc. Josef Machů
machu@prokonzulta.cz

Licitátor a dražebník
dražební společnosti PROKONZULTA 

www.prokonzulta.cz



Vážení čtenáři Insolvenční zóny, 

začátek tohoto roku byl pro insolvenční prostře-

dí velmi pestrý a navázal tak na dění v roce 2018. 

Témata rezonující oddlužením intenzivně plnila 

média, a to zejména díky novele insolvenčního 

zákona, která nabude účinnosti již za necelé tři 

měsíce a přinese řadu změn.

Dlužníci už například nebudou muset na začát-

ku celého procesu prokazovat, že jsou během 

pěti let schopni uhradit alespoň 30 % závazků. 

Soudy také nově dostanou možnost nařídit dluž-

níkům vyčerpat až 100 hodin odborného sociál-

ního poradenství. Jak přesně se všechny změ-

ny projeví v praxi, teprve uvidíme. Další úpravy, 

nebo alespoň upřesnění, nás čekají v navazují-

cích vyhláškách. 

Vývoj novely budeme sledovat na stránkách 

Insolvenční zóny, kde také najdete aktuální in-

formace a vyjádření odborníků z praxe k dění 

ve světě insolvencí. Celou novelou vás prove-

dou jak semináře, tak školení systému Insolvenč-

ní správce®. Třešničkou na dortu letošní jarní 

seminářové sezóny bude již tradiční, šestý ročník 

KONFERENCE INSOLVENCE 2019. Se špičkami 

v oboru z českého insolvenčního práva půjdeme 

v tématech opravdu do hloubky a nově budete 

mít dvojnásobný prostor pro dotazy a diskuzi. Cí-

lem konference je, abyste si odnesli kompletní 

a cenné informace, které v praxi opravdu vyu-

žijete. 

Přeji vám příjemné jaro a budu se těšit 

na osobní setkání s vámi, ať už na KONFERENCI 

INSOLVENCE 2019, nebo na některém z našich 

seminářů.

Mgr. Tomáš Valášek
výkonný ředitel 

Insolvence 2008, a.s.

SEMINÁŘE S ODBORNÍKY 
Naše zkušenosti pro vaši praxi

• semináře vedené odborníky z praxe zaměřené na 
zajímavá témata napříč celou agendou insolvence

• prostor pro dotazy i společnou diskuzi o aktuálních 
otázkách

• akční ceny při včasné registraci a platbě

NABÍDKA SEMINÁŘŮ:

Více informací a registrace na:
WWW.INSOLVENCNIZONA.CZ/AKCE

Novela insolvenčního zákona
– verze 2019 (příprava před startem)

Seminář s Mgr. Bc. Tomášem Jirmáskem

30. dubna 2019 v Praze

Novela insolvenčního zákona
– verze 2019 (příprava před startem)

Seminář s Mgr. Bc. Tomášem Jirmáskem

7. května 2019 v Brně

KONFERENCE INSOLVENCE 2019

Šestý ročník odborné konference zaměřené 
na oblast insolvenčního práva
7. června 2019 v Praze

Insolvenční minimum

Seminář s Mgr. Lukášem Pachlem

2. dubna. 2019 v Brně

Vybrané otázky v oddlužení, judikatura 
v oddlužení a incidenčních sporech 
a náhled připravované novely 
insolvenčního zákona

Seminář s JUDr. Jaroslavou Mištovou
a Mgr. Jáchymem Oswaldem

28. března 2019 v Ústí nad Labem
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umožní na oddlužení dosáhnout. 
Část z nich se však bude muset 
povinně vzdělávat a školit. Úpra-
vy v insolvenčním zákoně totiž 
daly soudům pravomoc nařídit 
v rámci oddlužení až 100 hodin 
povinného odborného sociální 
poradenství. Proti tomuto naří-
zení se nebude možné odvolat, 
nicméně dlužník za službu ne-
bude nic platit. Náklady uhradí 
stát. Odborníci oslovení společ-
ností Insolvence 2008 se shodují 
v tom, že odborné poradenství 
může být při předcházení bu-
doucímu úpadku užitečné, samo 
o sobě však nestačí. „Žádné po-
radenství není samospasitelné.

Zákonem nelze nařídit to, aby 
se daný člověk skutečně poučil,“ 
říká například předseda sněmov-
ního Podvýboru pro problematiku 
exekucí, insolvencí a oddlužení 
Marek Výborný. To, zda poraden-
ství zafunguje, bude podle něj zá-
ležet na kvalitě této služby a také 
na individuálním nastavení kaž-
dého jednotlivce. Klíčový význam 
ovšem podle Výborného má kva-
litní výuka finanční gramotnosti, 
jež by se měla stát součástí vzdě-
lávacího procesu ve všech úrov-
ních školského systému.

Také předseda sněmovního 
Podvýboru pro ochranu spotře-
bitele Patrik Nacher si myslí, že 
poradenství samo o sobě problé-
my dlužníků nevyřeší, může ale 
být dobrou pomocí pro lidi, kteří 
skutečně pomoci chtějí. „Člověk, 
který si insolvencí prošel a řádně 

ji ukončil, by měl přesně vědět co 
smí a nesmí. A pokud si není jistý, 
měl by mít možnost se o dalším 
postupu závazně informovat.

Sama insolvence je spíše tech-
nickým prostředkem, jak se zba-
vit dluhů, ale sama o sobě nena-
učí lidi řádnému a odpovědnému 
přístupu k financím a závazkům,“ 
uvádí Nacher. Předseda podvý-
boru dále vysvětluje, že pokud 
by samotná možnost podpory 
a informování nedostačovala, pak 
by stálo za úvahu omezit přístup 
těchto lidi k některým druhům 
úvěrů například po dalších něko-
lik let tak, aby se tito lidé naučili 
hospodařit a vyjít s tím co sku-
tečně vydělají a nebyli lákáni re-
klamami na úvěry a další finanční 
produkty. „Banky by mohly mít 
k dispozici rejstřík lidí, kteří pro-
šli insolvencí a měli by povinnost 
buď úvěr neposkytnout, nebo 
poskytnout takovým lidem sku-
tečně vyčerpávající poradenskou 
činnost, případně tyto lidi odká-
zat na služby nějaké neziskové 
organizace, která tyto lidi proškolí 
a po zvládnutí závěrečného tes-
tu může tento člověk skutečně 
čerpat úvěr,“ říká Nacher. Dodává 
ovšem, že v praxi by si takové ře-
šení představit nedokázal.

Důležitým parametrem povin-
ného odborného sociálního po-
radenství jsou rovněž náklady. 
Zatímco oslovení poslanci od-
hadovali cenu jedné hodiny této 
služby na 200 až 400 korun, po-
skytovatelé vyčíslují náklady na 
nejméně 500 korun. Možný dů-

vod toho, proč se obě čísla liší, 
popisuje Daniel Hůle z organi-
zace Člověk v tísni. „Cena jedné 
hodiny práce odborného porad-
ce je 235 korun včetně odvodů 
zaměstnavatele. Celkové náklady 
na jednu hodinu odborného soci-
álního poradenství však činí 560 
korun. Tato částka zahrnuje nejen 
cenu hodiny pracovního času, ale 
také přípravu na práci s klientem, 
porady, dovolené a podobně,“ 
popisuje Hůle.

V podobné výši vyčísluje ná-
klady na odborné sociální po-
radenství také Poradna při fi-
nanční tísni, u které činí 500 
korun na hodinu. Pokud by 
tedy soudy možnost nařídit čer-
pání této služby hojně využí-
valy a maximální počet hodin 
uložily individuálně například 
30 tisícům lidí usilujícím o od-
dlužení, státní kasu by to za-
tížilo náklady dosahujícími 1,5 
miliardy korun ročně. V realitě 
samozřejmě půjde o nižší číslo, 
protože ne každý z lidí, kterým 
soud poradenství nařídí, bude 
muset využít plných 100 hodin. 
I tak by ale šlo o stamiliony kaž-
dý rok. Částečným řešením by 
se však mohly stát například hro-
madné přednášky kombinované 
s individuálními konzultacemi 
a poradenstvím.

Organizace, které vzdělávací 
a školicí služby přímo poskytují, 
přinášejí kromě vyčíslení nákla-
dů také další svůj pohled na po-
vinné poradenství jako možnou 
podmínku oddlužení. Podle Da-

… pokračování ze str. 1
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niela Hůleho je klíčové již obdo-
bí přípravy insolvenčního návr-
hu. „Zásadní roli zde hraje, kdo 
s dlužníkem připravoval insol-
venční návrh. Pokud to byl advo-
kát, který sleduje primárně zisk, 
tak může být riziko budoucího 
selhání vysoké. My jako akredito-
vaná osoba věnujeme mnoho ho-
din času přípravě dlužníka na in-
solvenci, včetně mapování příčin, 
jejichž poznání má významný vliv 
na budoucí recidivu. To je možné 
částečně v rámci uložené spo-
lupráce udělat i dodatečně, nic-
méně odborný poradce jen stěží 
bude suplovat roli insolvenčního 
správce,“ uvádí Hůle. Zároveň 
upozorňuje na omezené kapacity 
poskytovatelů odborného sociál-
ního poradenství v Česku. Už nyní 

podle něj evidují odborní poradci 
10 až 20 lidí na čekací listině.

Podle ředitele Poradny při fi-
nanční tísni Davida Šmejkala 
je při předcházení dalšího úpad-
ku dlužníka, který se už jednou 
dostal do insolvence, nejdůleži-
tější tlak insolvenčního správce 
na získání a udržení odpovídající-
ho přiměřeného zaměstnání jako 
hlavního zdroje příjmů. „Důležitý 
je také odpovědný přístup nových 
potenciálních věřitelů. To zna-
mená nacházet specifickou míru 
progresivně pružného závazku 
klienta tak, aby za splnění po-
žadavku odpovědného přístupu 
a odborné péče s vědomím klien-
tovy insolvenční splátkové histo-
rie nebyl klient vystaven nadměr-

ným závazkům,“ říká Šmejkal.

Na shodný prvek v komen-
tářích zástupců poskytovatelů 
poradenství upozorňuje Tomáš 
Valášek, ředitel společnosti In-
solvence 2008, která průzkum 
mezi odborníky iniciovala. „Pá-
nové Hůle i Šmejkal shodně 
upozorňují na důležitou roli in-
solvenčního správce v procesu 
oddlužení. Přístup a odbornost 
správce jsou přitom klíčové ne-
jen během oddlužení. Projevu-
jí se i dlouho po jeho skončení 
a mají významný vliv na pravdě-
podobnost případného budoucí-
ho úpadku,“ uzavírá Valášek.

Publikováno: Česká justice
Autor: Redakce IZ

Důkazem je jejich vysoká účast 
na již VI. ročníku odborného dis-
kusního semináře pořádaného 
Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, který se uskutečnil 
na přelomu loňského listopadu 
a prosince v jihočeském Pracově. 
Tam se setkání přesunulo ze Ži-
rovnice, jejíž konferenční prosto-
ry už přestaly rozrůstající se akci 
dostačovat.

Úvodního slova se před zapl-
něným sálem ujal místopředse-
da Krajského soudu v Českých 
Budějovicích JUDr. Ing. Zdeněk 
Strnad, Ph.D., MPA, který všechny 
zúčastněné přivítal a poté je pro-
vedl historií a vývojem institutu 

oddlužení v ČR. Ve svém příspěv-
ku se věnoval celému časové-
mu úseku od původního zákona 
o konkursu a vyrovnání až po 
aktuální novelu insolvenčního 
zákona, kterou nazval „oddluže-
ním 4.0.“ JUDr. Strnad zároveň 
na semináři uvedl předběžná 
data o dohledu nad insolvenční-
mi správci v působnosti jihočes-
kého krajského soudu při plnění 

jejich povinností při přezkumu 
v oddlužení. Téměř ve všech sle-
dovaných, namátkově vybraných 
případech, jež soud prozkoumal, 
se výkon insolvenčních správců 
ukázal být z hlediska sledova-
ných aspektů bez pochybení. 
Pouze jednotky případů nevyho-
věly v plném rozsahu platné práv-
ní úpravě. Insolvenční správce se 
v nich zejména osobně nezúčast-

JIŽNÍ ČECHY ZA VELKÉHO ZÁJMU HOSTILY ODBORNOU 
DEBATU O INSOLVENCÍCH A ODDLUŽENÍ

… pokračování ze str. 1



6
Informační newsletter Insolvenční zóna
www.insolvencnizona.cz

WWW.INSOLVENCNIZONA.CZ/SEMINARE-S-ODBORNIKY/ARCHIV-SEMINARU

nil přezkumu přihlášených pohle-
dávek spolu s dlužníkem.

V dalším vystoupení nazvaném 
„Dluh – dobrý sluha, špatný pán“ 
seznámil doc. JUDr. Tomáš Rich-
ter, LL.M., Ph.D., publikum s širo-
kými společensko-ekonomickými 
souvislostmi dluhů a oddlužení. 
Odborný vhled do problematiky 
odměňování advokátů za sepis 
návrhů na povolení oddlužení 
pak přinesl člen představen-
stva České advokátní komory 
a předseda Rady expertů Asoci-
ace insolvenčních správců JUDr. 
Michal Žižlavský. Mluvil zejména 
o situaci, kdy advokát kromě sepi-
su návrhu na povolení oddlužení 
zastupuje dlužníka také u soudu. 
Stále totiž není zcela jasné, které 
konkrétní úkony mohou advokáti 
v souvislosti s oddlužením vyko-
návat a jak vysokou odměnu za 
to mají dostat. Další část semináře 
byla věnována všeobecně velmi 
diskutované novele insolvenční-

ho zákona. Z pohledu insolvenč-
ního správce ji tentokrát publiku 
přiblížil JUDr. Jan Kubálek.

V Pracově samozřejmě ne-
chyběli ani zástupci Ministerstva 
spravedlnosti ČR. JUDr. Martin 
Richter a Mgr. Radomír Čujan 
mluvili o dohledové a kontrolní 
činnosti insolvenčního odboru. 
Svoje informace navíc doplni-
li o čerstvá statistická data a na 
praktických příkladech ukázali, 
za jakých okolností ministerstvo 
odebírá licence insolvenčním 
správcům.

Na dvoudenním výjezdnímse-
mináři dále se svými příspěvky 
k tématu vystoupili například 
místopředsedové a soudci Kraj-
ských soudů v Praze, Brně, Ost-
ravě, Hradci Králové či Ústí nad 
Labem, advokáti, akademici 
a další profesionálové. Na vyso-
kou odbornou úroveň přednášek 
navazovala formální i neformální 

debata, při níž si účastníci vymě-
ňovali v přátelské atmosféře cen-
né názory a zkušenosti důležité 
pro výkon jejich činnosti. Prezen-
tace k jednotlivým příspěvkům 
budou v nejbližších dnech do-
stupné na internetových strán-
kách Krajského soudu v Českých 
Budějovicích (v sekci Základní 
informace / Insolvence). Výjezdní 
diskusní seminář v Pracově tak 
v plné míře dostál dobrému jmé-
nu, kterému se už od svého první-
ho ročníku těší. Krajskému soudu 
v Českých Budějovicích zároveň 
zadělal na příjemnou administra-
tivní zátěž, která ho čeká, až bude 
rozesílat pozvánky na letošní VII. 
ročník. Není totiž sporu, že zájem 
o kvalitní odbornou debatu bude 
ještě větší než loni.

Tomáš Valášek, výkonný ředitel 
společnosti Insolvence 2008 a.s.

Publikováno: Česká justice
Autor: Redakce IZ
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Konference pořádaná mediální 
skupinou Mafra byla zaměřená 
především na českou daňovou 
politiku. Kromě daní a státního 
rozpočtu na roky 2019 a 2020 
se ovšem diskutovalo i o dalších 
oblastech, jež jsou sice mediálně 
méně pokrývané, ale rovněž vel-
mi důležité.

Jednu takovou zmínil ve své 
otázce směrem k ministryni finan-
cí také výkonný ředitel společ-
nosti Insolvence 2008, a.s., jenž 
se zajímal o to, zda Alena Schille-
rová považuje za správný krok 
úplné oddlužení podnikatelů a fi-
rem. Poukázal tak na návrh směr-
nice Evropské unie, kterou by 
Evropský parlament měl schválit 
ještě před květnovými eurovol-
bami.

Dokument počítá s tím, že by 
podnikající fyzické osoby mohly 
dosáhnout na oddlužení ve tříleté 
lhůtě. To je dokonce o dva roky 
méně, než je nyní v Česku potře-
ba u nepodnikatelů. Ministryně fi-
nancí má v otázce oddlužení pod-
nikatelů jasno. Na položený dotaz 
odpověděla, že ho nepovažuje 
za férové. Zároveň však dodala, 
že problematika insolvencí a ban-
krotů není v její gesci.

Pokud bude evropská směrnice 
o preventivních restrukturalizač-
ních rámcích přijata, bude muset 
Česko možná znovu upravit in-

solvenční zákon. Někteří politici 
se ale už nyní obávají rizika zne-
užití nových pravidel či přílišného 
znevýhodnění postavení věřitelů 
ve srovnání s dlužníky.

Část podnikatelů přítomných 
na konferenci v diskuzi s mini-
stryní financí rovněž připomně-
la administrativní zátěž, kterou 
jim přináší zaměstnávání osob 
v exekuci nebo insolvenci. Takoví 
pracovníci navíc bývají podle za-
městnavatelů méně motivováni, 
aby si vydělali dodatečné peníze 
například na odměnách za dob-
rou práci či na přesčasech.

Ministryně financí podnikatele 
na setkání dále ujistila, že vzhle-
dem k očekávanému zpomalení 
hospodářského růstu bude pro-
sazovat rozpočtové škrty. Ty by 
měly mimo jiné spočívat v pro-

pouštění státních zaměstnanců. 
„Začali jsme mrtvými dušemi, 
ale teď budeme tnout do živého. 
Musíme, pokud se nechceme do-
stat do situace, že budu muset 
škrtat jako mí předchůdci,“ uvedla 
Schillerová.

Státní rozpočet v posledních 
letech končil i díky mimořádně 
příznivé ekonomické situaci lépe, 
než ministerstvo financí původně 
plánovalo. S tím však může být 
podle Schillerové konec. Střed-
nědobé rámce rozpočtu počítají 
pro roky 2020 a 2021 se schod-
kem 40 miliard korun, není ale jis-
té, že se podaří takový výsledek 
dodržet. „Udělám pro to všechno, 
i když už teď vím, že to bude velký 
problém a budou velké debaty,“ 
řekla v Brně ministryně financí.

Autor:  Redakce IZ

MINISTRYNĚ FINANCÍ SE V BRNĚ SETKALA S PODNIKATELI. 
KROMĚ OCHLAZOVÁNÍ EKONOMIKY A ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ 
DOŠLA ŘEČ I NA ODDLUŽENÍ PODNIKATELŮ A FIREM

Podnikatelé z Brna a jeho okolí měli na konci ledna možnost setkat se s ministryní financí Alenou 
Schillerovou a poslechnout si její názory na různá ekonomická témata.



8
Informační newsletter Insolvenční zóna
www.insolvencnizona.cz

NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA – VERZE 2019 

V souvislosti s nadcházející novelou insolvenčního zákona publikuje Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, 
soudce Krajského soudu v Praze, sérii osmi článků na www.insolvencnizona.cz, s cílem mimo 
jiné připravit účastníky seminářů na jeho přednášky tak, aby byli nachystaní ke konkrétním té-
matům diskutovat.

Obsahově tedy vycházejí z jeho přednášek na téma připravované novely, týkají se sporných té-
mat a jsou pojaty více do hloubky a více diskutabilně. 

První díl seriálu, uveřejněný dne 

26. 2. 2019 na:

www.insolvencnizona.cz

1. Prolog

„Prožíváme-li delší dobu idylu, 

přestaneme ji vnímat a osud by 

nám prokázal neocenitelnou 

službu, kdyby nás popadl za lí-

mec a vyhodil dočasně na mráz. 

Pak bychom nevzpomínali na to, 

že kamna trochu kouřila, nýbrž 

na to, že hřála. A na to, že bylo 

ostatně v naší moci, aby jenom 

hřála.“ Zdeněk Jirotka, Saturnin.

Zákonodárce nás svými novela-
mi insolvenčního zákona otužuje 
soustavně, a tím brání ustrnutí 
naší mysli; za to mu patří velký 

dík. Je třeba rázně odmítnout vý-
hrady škarohlídů o kvalitě aktu-
ální novely. Lidská mysl je svým 
založením nostalgická. Je třeba 
si uvědomit, že i po aktuální no-
vele přijdou další novely…a další 
a další. Jednou budeme rádi na 
dnešní insolvenční dobu repre-
zentovanou novelou vzpomínat..
užijme si ji.

DESATERO ODDLUŽOVACÍ NOVELY

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA
soudce a místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích

Právě začínající rok bude pro in-
solvence (po loňské přestávce) 
dalším v řadě, kdy dochází díky 
legislativním úpravám ke změnám 
v pravidlech jejich administrace, 
a to ke změnám nikoliv jen kos-
metickým. Kromě toho, že se letos 
zřejmě (k nelibosti soudů a přes 
jistou nepřipravenost technické-
ho řešení ze strany Ministerstva 
spravedlnosti) již opravdu spustí 
(centrální) generátor (náhodného) 
přidělování nových insolvenčních 
věcí do jednotlivých soudních 
oddělení, resp. jednotlivým soud-
cům slovy zákona tak, aby byla 

vyloučena možnost ovlivňování 
přidělení věcí, kvapem se blíží 
především červnová (1. 6. 2019) 
účinnost tzv. oddlužovací novely 
(zákon č. 31/2019 Sb.). Je tak nej-
vyšší čas na to, abychom se na ni 
my všichni, koho se může jakkoliv 
dotknout, začali pomalu připravo-
vat. Prostor k tomu bude jistě i na 
mnoha seminářích, odborných 
fórech a konferencích, jejichž 
přípravy jsou již nyní v plném 
proudu, stejně jako na stránkách 
odborných periodik a v četných 
pojednáních, polemikách či ko-
mentářích, které jsou v tuto dobu 

již jistě rozepsané. Považujme 
proto, prosím, tento článek toliko 
za úvodní, stručné, základní a let-
mé seznámení s novinkami, kte-
ré zmíněná novela (nejen) do in-
solvenčního světa přináší. Nebo 
spíš za definitivní potvrzení toho, 
že novele se už opravdu nevy-
hneme…

Autor:
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA

Desatero naleznete na www.insolvencnizona.cz a zaměřuje se na následující oblasti: 
I. Oddlužovací novela není jen o insolvenci a oddlužení, II. Přechodná (insolvenční) ustanovení, III. Ko-
nec 30% vstupní bariéry v oddlužení, ale…, IV. Osoby zvlášť zranitelné, V. Návrh na povolení oddlužení, 
VI. Způsoby oddlužení, VII. Oddlužení podnikatele, VIII. Přerušení oddlužení, IX. Prodloužení oddlužení, 
X. Technické úpravy oddlužení

Více najdete na: www.insolvencnizona.cz
(Poprvé publikováno: Komorní listy č. 1/2019, s. 24 – 32, vydává Exekutorská komora ve Wolters Kluwer)
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ÚVODEM

Dne 1. 6. 2019 vstoupí v účinnost 
[vyjma zrušení informační po-

vinnosti o zahájení insolvenční-

ho řízení (§ 102) a o rozhodnutí 

o úpadku (§ 139), která vstoupí 

v účinnost 1.6.2022] novela IZ 
provedená zákonem č. 31/2019 
Sb. (dále jen „Novela“).
Novela má celkem 141 bodů. 
Důvodová zpráva k (původnímu 

znění) Novely a k většině pozmě-
ňujících návrhů je dostupná na: 
http://www.psp.cz/sqw/historie.
sqw?o=8&t=71.

Více než kdy dříve se vyplatilo 
netrápit se průběhem legislativní-
ho procesu a vyčkat na konečný 
výsledek, mající jen málo co spo-
lečného s tím, co do něj vstupo-
valo.

STATISTICKÁ VLOŽKA

Za 4811 dnů platnosti IZ (ke dni 

1. 6. 2019) se jedná se o 35. no-
velu (počítaje v to i rušící nálezy 

Ústavního soudu). To představu-
je průměrně jednu novelu za 19 
týdnů, 4 dny, 10 hodin, 58 minut 
a 13,4 sekund. Za dobu účinnosti 
IZ se pak jedná o průměrně jed-
nu novelu za 17 týdnů, 23 minut 
a 30,9 sekund.

Kupříkladu zákon o konkursu 
a vyrovnání za 6017 dnů své plat-
nosti doznal jen 28 změn, tedy 
průměrně jednu novelu za 7 mě-
síců, 1 den, 19 hodin, 55 minut 
a 42,8 sekund.

Císařské nařízení č. 337/1914 
ř.z., jímž se zavádí řád konkurs-
ní, řád vyrovnávací a řád odpůrčí 
za 6078 dnů své platnosti doznal 
4 změn, tedy průměrně jednu no-
velu za 4 roky, 7 měsíců, 2 týdny, 
6 dnů, 22 hodin, 31 minut a 32 
sekund.

Konečně zákon č. 64/1931, kte-
rým se vydávají řády konkursní, 
vyrovnávací a odpůrčí za 7219 
dnů (bez pár týdnů 20 let) své 
platnosti došel 1 (slovy jedné) 
změny.

Jak my to dnes máme pestré, 
podnětné a lidskou mysl udržující 
bdělou.

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

„V insolvenčních řízeních, která 

byla zahájena a v nichž bylo vy-

dáno rozhodnutí o úpadku dluž-

níka přede dnem nabytí účinnos-

ti tohoto zákona, se postupuje 

podle zákona č. 182/2006 Sb., ve 

znění účinném přede dnem naby-

tí účinnosti tohoto zákona.“

Přechodná ustanovení předsta-
vují pravidla řešení střetů více ve-
dle sebe stojících právních úprav, 
a to při vědomí toho, že se nikdy 
nepodaří vyřešit všechny problé-
my.

Okamžik určující použití IZ ve 
znění před Novelou, či po ní, 
je vydání rozhodnutí o úpadku 

(samotné zahájení insolvenčního 

řízení nebylo třeba ani zmiňovat, 

mimo toto řízení lze o úpadku 

rozhodnout jen stěží).

To představuje první problém. 
Jak bude uvedeno později, tak 
i přes pravděpodobnost 60% 
uspokojení nezajištěných pohle-
dávek bude někdy nutné zamít-
nout návrh na povolení oddluže-
ní, neboť dlužník bude věřitelům 
poskytovat plnění nižší, než zá-
konem požadované [§ 395 odst. 

1 písm. b) IZ].

V takovém případě se obezřet-
ný a informovaný dlužník bude 
snažit podřídit režimu IZ před No-

velou, svůj návrh podá včas (např. 

1. 4. 2019), přesto jen vlivem po-
malého rozhodování soudu se ří-
zení bude řídit IZ po Novele. Ješ-
tě zřetelnější může tento problém 
být v případě, kdy např. soud ná-
vrh dlužníka z roku 2018, tedy ješ-
tě před přijetím Novely, chybně 
odmítl, aby následně po rušícím 
rozhodnutí odvolacího soudu roz-
hodl po 1. 6. 2019 o úpadku, a tím 
celé řízení podřídil IZ po Novele.

Druhým problémem je aplika-
ce řečeného pravidla nejen na 
insolvenční právo hmotné (což 

je ještě pochopitelné), nýbrž i na 
insolvenční právo procesní, což 
je pochopitelné jen obtížně.

I v roce 2025, 2030… budeme 
pro řízení s úpadkem před Nove-
lou aplikovat IZ ve znění účinném 
do 31.5.2019, a to vzdor ( jistě čet-

ných) novel, včetně těch technic-
kých či harmonizačních. Stejné 
bude platit pro aplikaci OSŘ (tře-

baže již dávno může platit civilní 

procesní předpis nový, tedy mož-

ná).

Několik praktických příkladů: 
O hromadných návrzích na změ-
nu věřitele bude (na podkladě 

jediného návrhu) v části řízeních 
rozhodováno a v části dojde ke 
změně uplynutím třídenní lhůty, 
aniž by soud o tom vydával roz-
hodnutí (lze předpokládat, že je-li 

novelizovanou sankcí za to, že 

soudy v třídenní lhůtě nestihnou 

rozhodnout, to, že již rozhodovat 

nemusí a nemají, tak se rozhod-

nutí pravidelně nebudou stíhat 

vydávat, zejm. dostojí-li návrh 

svému označení – hromadný).

Věřitelům poplyne lhůta k od-
volání např. proti rozvrhovému 
usnesení ve starých řízeních od 
zveřejnění usnesení v insolvenč-
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ním rejstříku (aniž by usnesení 

bylo věřiteli zvlášť doručováno). 
V nových řízeních naopak lhůta 
poplyne od okamžiku zvláštního 
doručení. Příkladů by jistě šlo na-
lézt více.

S druhým problémem souvisí 
velká nejistota, jak budou for-
mulována přechodná ustanovení 
následných novel. Buď:

- stejně jako u Novely, čímž sku-
tečně dojde k výše popsanému 
zakonzervování IZ, nebo

- stejně jako u všech dosavad-
ních novel, tedy cestou nepravé 
zpětné účinnosti, čímž např. bude 
docházet k novele ustanovení, 
která v IZ účinném do 31. 5. 2019 
nejsou, nebo

- cestou výčtových přechodných 
ustanovení, uvádějících konkrét-
ně u každého novelizovaného 
ustanovení, zda je jím novelizo-
ván IZ v platném znění anebo též 
ve znění účinném do 31. 5. 2019. 
V takovém případě bude nutné 
se přimluvit za to, aby vydavate-
lé úplných znění zákonů vydávali 
a komentovali oba insolvenční 
zákony, nikoliv jen jeden.

Nezbývá než doufat, že záko-
nodárce, vědom si řečených rizik 
(spíše však jistot), zjedná rychle 
(tedy do 31. 5. 2019) nápravu.

ZÁVĚREM

S pokorou k tomu, že výklad No-
vely bude na odvolacích a do-

volacím soudu, si dovolím každé 
úterý na těchto stránkách nabízet 
svůj pohled na vybraná noveli-
zovaná ustanovení IZ, a to až do 
seminářů na téma Novely, které 
se uskuteční 30. 4. 2019 v Praze 
a 7. 5. 2019 v Brně.

Cílem nebude nabízet defini-
tivní odpovědi (to z povahy věci 

ani nelze), nýbrž klást otázky, na-
bízet možnosti, podnítit k úvahám 
a přispět tím k lepší přípravě a ve 
svém důsledku k lepší insolvenci.

Autor: Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek

Další články průběžně
publikujeme na

www.insolvencnizona.cz

Autor: Jakub Pravda

INTERNET EXPLORER – BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO?

Používáte u vás v kanceláři webový prohlížeč Internet Explorer? Podle bezpečnostních expertů 
z řad odborné veřejnosti neděláte dobře.

Prohlížeč, jenž v minulém roce oslavil 23 let 
své existence a který je mezi IT profesionály 
notoricky známý svou nedostatečnou rychlostí 
a nesouladem s moderními technologiemi, byl 
nedávno kritizován dokonce z vlastních řad. 
Společnost Microsoft, která Internet Explorer 
vyvinula a stále jej nativně poskytuje v rámci 
operačního systému Windows, označila 
tento prohlížeč za zastaralý a dodává, že jej 
poskytuje pouze z důvodu zpětné kompatibility 
s nemodernizovanými firemními systémy. Její šéf 
bezpečnosti na svém blogu dokonce prohlásil, 
že Internet Explorer již není možno považovat za 
webový prohlížeč a jeho používání pro běžnou 
práci by se tak uživatelé měli úplně vyhnout.

Z pohledu vývojářů a poskytovatelů webového 
informačního systému, ve kterém uživatelé denně 
pracují s citlivými údaji, tato doporučení bereme 
vážně. Proto jsme se rozhodli ke dni 1. dubna 2019 
oficiálně ukončit podporu prohlížeče Internet 
Explorer v systému Insolvenční správce®.

Zároveň se snažíme našim zákazníkům přechod 
k jinému prohlížeči usnadnit.

CO TEDY DĚLAT, POKUD PATŘÍTE MEZI 
TY, KTEŘÍ K WEBU STÁLE PŘISTUPUJÍ 
PRÁVĚ PŘES INTERNET EXPLORER?

V oblasti webových prohlížečů naštěstí existuje 
mnoho bezplatných a kvalitních alternativ, které 
zvládne nainstalovat a používat i méně zkušený 
uživatel. Za nás bychom doporučili především prohlížeč 
Google Chrome, který je díky své jednoduchosti 
a široké podpoře z řad vývojářů webových aplikací 
rozumnou volbou pro všechny uživatele, kteří 
potřebují svižný a bezpečný prohlížeč. Přistupujete-li 
k systému Insolvenční správce® přes prohlížeč Internet 
Explorer, jistě jste si již po přihlášení do systému všimli 
okna s upozorněním, které vyzývá k instalaci nového 
prohlížeče. V rámci tohoto upozornění naleznete 
rovněž podrobné návody, které vás provedou celým 
procesem instalace vybraného prohlížeče.



insolvence dražby exekuce rozhodčí  ř ízen í  l ikv idace inzerce

vážení,

dovolte mi, abych vám tímto představila Konkursní noviny, které vydává společnost cooper Press s.r.o.

konkursní noviny jsou jediné české noviny, které se soustředí na insolvence, dražby, exekuce, rozhodčí řízení, 
likvidace a aktuální témata související s právní problematikou. vycházejí již od roku 1997 a za dobu svého působení 
si na českém trhu vydobyly významnou pozici v oblasti právních periodik.

zakoupením předplatného získáte navíc i přístup do archivu konkursních novin, který najdete na našem webu a na 
vaši e-mailovou adresu vám bude dvakrát měsíčně zasílán newsletter konkursních novin.

v případě zájmu o předplatné nás neváhejte kontaktovat na email info@kn.cz.
Jménem konkursních novin vám úspěšný den přeje

Dorota Pleskačová +420 773 955 328 cooPer Press, s.r.o.
Pr Manager d.pleskacova@kn.cz čechyňská 419/14a
  602 00 brno
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99Kč
za číslo 

1188Kč
za rok

= *Pro
studenty
sleva 50%

BURZA SPRÁVCŮ
likvidátorů a exekutorů

Burza správců je webová aplikace umožňující
efektivní neomezenou inzerci obtížně zpeněžitelného majetku

Zveřejnění neomezeného počtu inzerátů jen za 790 Kč bez DPH na rok

Potenciálních zájemců denně Aktivních inzerentů

1000+ 200+

+420 602 789 839

d.knotek@kn.cz

www.facebook.com/burzaspravcu

www.burzaspravcu.cz
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REGISTRUJTE SE JIŽ NYNÍ ZA AKČNÍ CENU:

WWW.KONFERENCEINSOLVENCE.CZ

Hlavní mediální partner: Partneři:

Mgr. Rostislav Krhut 
Praktické dopady novely insolvenčního zákona do činnosti insolvenčního správce

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. MPA
Insolvence 2019: Bohémská rapsodie nebo plíživý soumrak oddlužení?

Mgr. Marek Výborný, doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.,
JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., JUDr. Lukáš Zrůst, BA (HONS),LL.M., MBA,

Mgr. Ing. Eva Hepperová, JUDr. Martin Richter,
Mgr. Lukáš Pachl a další

Počet míst je omezen! 


