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DO ODDLUŽENÍ SE DÍKY NOVÝM PRAVIDLŮM OSOBNÍCH BANKROTŮ 

HLÁSÍ DVAKRÁT VÍC DLUŽNÍKŮ NEŽ DŘÍV, SOUDY NESTÍHAJÍ

Počet lidí, kteří vstupují do oddlužení, se v posledním půlroce díky jednodušším pravidlům osobních 

bankrotů zdvojnásobil. Výrazně tak přibyla práce insolvenčním správcům i pracovníkům soudů. Na 

některých soudech už nyní nabírá vyřizování žádostí několikatýdenní zpoždění.

Novela insolvenčního zákona 

začala platit letos v červnu. Proti 

předchozím pravidlům už nemusí 

dlužník před vstupem do osob-

ního bankrotu prokázat, že je 

schopen splatit alespoň 30 pro-

cent svých dluhů. Když měsíčně 

zaplatí alespoň dva tisíce korun, 

soud mu může po pěti letech zby-

lé závazky odpustit i v případě, že 

zmíněnou třetinu dluhů neuhradil.

… pokračování na str. 5

SKOKOVÝ NÁRŮST PRÁCE A POMALÁ DIGITALIZACE NUTÍ 

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE HLEDAT NOVÁ ŘEŠENÍ

… pokračování na str. 4

Novela insolvenčního zákona, jež nabyla účinnosti letos v červnu, skokově zvýšila zájem o od-
dlužení. S několika tisíci insolvenčními návrhy navíc si teď každý měsíc musí poradit nejen sou-
dy, ale také insolvenční správci. Kromě odborné agendy jim však přibyla také administrativ-
ní zátěž. „Insolvenční správce není úředník, ale odborník. Proto není divu, že se správci snaží 
v první řadě hledat způsob, jak přenést jednoduché administrativní úkony a základní činnosti 
na své proškolené zaměstnance, či je zvládat rychleji za pomoci softwaru. Jde jim především 
o to, aby měli více času na práci, při které nejlépe uplatní svoje zkušenosti a vzdělání,“ popisuje 
Tomáš Valášek, výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008, která vyvíjí a dodává software pro 
insolvenční správce.
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NEJVĚTŠÍ DRAŽBY V ROCE 2019 – SOUBOR POZEMKŮ 

V ČECHÁCH A BYTOVÝ DŮM V BRANDÝSE NAD LABEM

Naše největší dražby, které byly pravděpodobně 

i největšími dobrovolnými dražbami v České re-

publice v roce 2019, byly dvě. 

Největší dražba společnosti PROKONZULTA 

v uplynulém roce se konala na jaře a z vyvolávací 

ceny 154.336.700 Kč se cena licitací vyšplhala až 

na částku 203.300.000 Kč. Jednalo se o soubor 

pozemků převážně zemědělské půdy v krajích: 

Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém, 

Jihočeském, Vysočina, Moravskoslezském, Zlín-

ském, Libereckém, Karlovarském, Ústeckém, Ji-

homoravském a Středočeském. Soubor se dražil 

jako celek a výměra pozemků činila 1.469.234 m2. 

Tato dražba byla řádně a včas doplacena. Zajíma-

vostí je, že dražební vyhláška měla 89 stran, z toho 

84 stran tvořila specifikace předmětu dražby.

Druhá největší dražba byla 47 bytových jednotek 

v Brandýse nad Labem. Odhadní cenu stanovil zna-

lec na částku téměř 151 milionů korun, vyvolávací 

cena byla 115 milionů korun. Účastníci museli složit 

dražební jistotu ve výši 12.500.000 Kč. Nakonec 

se cena licitací s příhozy 100 tisíc korun vyšplhala 

na částku 121 milionů korun.

V roce 2019 připravila dražební společnost PRO-

KONZULTA celkem 209 veřejných dražeb, z toho 

byly 3 kamenné dražby, ostatní tvořily elektronické 

a z nich představovalo 18 dražeb nedobrovolných. 

Dále jsme zorganizovali 235 elektronických aukcí a 

39 výběrových řízení a dalších téměř 100 přímých 

prodejů. 

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 

www.prokonzulta.cz



Vážení čtenáři Insolvenční zóny, 

letošní největší událostí byla novela insolvenčního zá-

kona, která je účinná více než půl roku. Přinesla s sebou 

nárůst práce jak insolvenčním správcům, tak soudům 

a přinesla mnoho změn. O tom, jaké jsou její první dopa-

dy, se můžete dočíst na následujících stránkách.

Mezi správci momentálně dochází k velkým změnám. 

Vidíme trend v zakládání v.o.s. a takové chvíle jsou pří-

ležitostí pro revizi a úpravu dosavadních systémů práce. 

Mám radost, že celá řada z Vás ocenila naši spolehlivost 

a odbornost a rozhodla se pro přechod na informační 

systém Insolvenční správce®. Z novinek, které v souvis-

losti s novelou zpracovalo naše vývojové oddělení, bych 

rád upozornil zejména na kalkulačku chráněného obydlí 

a také na přípravu systému pro práci s podřízenými po-

hledávkami. Hlavními pomocníky při adaptaci na veške-

ré novinky Vám byl nejen náš perfektní tým uživatelské 

podpory, ale také Virtuální asistentky, které pomáhají 

se správou dat v softwaru. 

Rád bych na tomto místě ocenil pracovní skupinu MSp 

pro elektronické formuláře, která s námi ohledně nových 

formulářů komunikuje a díky tomu dojde k mnohem hlad-

šímu nasazení nových elektronických formulářů.

Novinkou letošního podzimu je námi vydaná Sbírka 

insolvenčních předpisů, ve které jsme spojili dohromady 

jak původní, tak novelizované znění insolvenčních před-

pisů spolu s prováděcími předpisy a nařízeními.  

Na závěr mi dovolte poděkovat účastníkům In-

solvenčního koštu za skvělou přátelskou atmosféru 

a s Vámi, kdo jste se nemohli zúčastnit, se těším na se-

tkání v příštím roce. 

Děkuji za Vaši přízeň a těším se na spolupráci v roce 

2020, do kterého Vám přeji vše nejlepší. 

Úspěšně jsme zakončili pod-
zimní seminářovou sezónu, 
a i když je doba předvánoč-
ních příprav v plném proudu, 
my už pilně pracujeme, plá-
nujeme a domlouváme jarní 
sezónu Seminářů s odborníky.

Již nyní se můžete těšit na-
příklad na oblíbené semináře 
s Mgr. Bc. Tomášem Jirmás-
kem, Mgr. Renátou Maixne-
rovou, JUDr. Jolanou Mar-
šíkovou, JUDr. Jaroslavou 
Mištovou, Mgr. Petrem Něm-
cem , Mgr. Jáchymem Oswal-
dem, Mgr. Lukášem Pachlem, 
JUDr. Ing. Pavlem Šaškem 
a samozřejmě na naši KON-
FERENCI, která je již od roku 
2014 tradičním každoročním 
vyvrcholením našich vzdě-
lávacích akcí v oblasti insol-
venčního práva.

Všem posluchačům i všem 
přednášejícím velice děkuje-
me a budeme se těšit na další 

setkání.

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

SEMINÁŘE S ODBORNÍKY 
Naše zkušenosti pro vaši praxi

PŘÍPRAVA 
JARNÍ SEZÓNY 
V PLNÉM PROUDU

WWW.INSOLVENCNIZONA.CZ
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Zdánlivě jednoduše řešitelná situ-

ace je ale podle Valáška kompliko-

vaná nedostatkem pracovních sil 

v celé ekonomice, který žene 

rychle nahoru mzdy. „Odměna 

insolvenčních správců přitom ne-

vzrostla už deset let, a tak jsou 

nuceni držet náklady co nejníže. 

Proto se mimo jiné čím dál více 

uchylují ke sdílení administrativ-

ních pracovníků mezi sebou. To 

pociťujeme například ve vzrůs-

tajícím zájmu o službu Virtuální 

asistentka, která poskytuje ad-

ministrativní podporu při práci 

s našim softwarem“ uvedl v rozho-

voru pro Českou justici.

Novela insolvenčního zákona 
je účinná skoro půl roku. Už se 
dají vyhodnotit její dopady?

Na hodnocení řady věcí je ještě 

brzy, ale už teď je jasné, že zájem 

o oddlužení výrazně vzrostl. Sice 

to není až deset tisíc nových insol-

venčních návrhů měsíčně, jak ně-

kteří očekávali, meziroční nárůst 

je ale i tak více než dvojnásobný.

Proč není zájemců o oddlužení 
ještě více? Vždyť lidí v exekuci 
jsou v Česku statisíce.

Předně je třeba si uvědomit, 

že o oddlužení nemůže požádat 

každý, kdo je v exekuci. Nejprve 

je nutné splnit určité podmínky. Ale 

i řada lidí, kteří tyto podmínky spl-

ňují, o oddlužení nakonec nežádá. 

Důvodů je více. Často však hraje 

roli i to, že by jim dočasně zůstalo 

na živobytí méně peněz, než když 

zůstanou v exekuci. V situaci, kdy 

je pro člověka každá koruna dra-

há, je vidina oddlužení za několik 

let natolik vzdálená, že to mnozí 

rovnou vzdají. Právě toto se přitom 

v současné situaci může z pohle-

du justice jako celku jevit paradox-

ně jako příznivý jev.

Proč myslíte?

Protože není jisté, zda by si systém 

s ještě větším počtem uchazečů 

o oddlužení dokázal poradit. Už 

nyní jsou některé soudy tak pře-

tížené, že se zpožďují s doručo-

váním přihlášených pohledávek 

insolvenčním správcům až o čty-

ři týdny. Insolvenční správci pak 

mají méně času na to, aby stihli 

zákonné lhůty. Některé soudy si 

naštěstí tento fakt zatím uvědo-

mují a správcům lhůty adekvátně 

prodlužují. Samy se totiž potýkají 

s tím, že ve stejném počtu lidí musí 

najednou zvládnout více řízení. 

Ale systémové řešení to rozhodně 

není. Objem práce přitom nena-

rostl jen s poslední novelou, ale 

podobný dopad měly třeba i změ-

ny z roku 2017. Letošek je nicmé-

ně specifický v tom, že se počet 

insolvenčních řízení zvýšil skoko-

vě na dvojnásobek.

Jak na to insolvenční správci 
reagují?

Insolvenční správce není úřed-

ník, ale odborník. Proto není 

divu, že se správci snaží v prv-

ní řadě hledat způsob, jak pře-

nést jednoduché administrativ-

ní úkony a základní činnosti na 

své proškolené zaměstnance, 

či je zvládat rychleji za pomo-

ci softwaru. Jde jim především 

o to, aby měli více času na práci, 

při které nejlépe uplatní svoje zku-

šenosti a vzdělání.

Nejčastěji se snaží přenést 

jednoduché administrativní úkony 

a základní činnosti tak, aby sami 

měli více času na odbornou prá-

ci, při které nejlépe uplatní svoje 

zkušenosti a vzdělání. To se ostat-

ně dělo vždy. Nedává smysl, aby 

vysoce kvalifikovaný insolvenční 

správce ručně přepisoval data do 

systému nebo skenoval dokumen-

ty. Na to je jeho čas příliš cenný. 

Jenže nyní je situace jiná v tom, 

že správci takřka nemají možnost 

přibrat další zaměstnance, proto 

se čím dál více uchylují ke sdílení 

administrativních pracovníků mezi 

sebou. To pociťujeme například 

ve vzrůstajícím zájmu o službu Vir-

tuální asistentka, která poskytuje 

administrativní podporu při práci 

s našim softwarem.

Co správcům brání najmout 
další vlastní administrativní síly, 
které by jim pomohly nápor 
zvládnout?

Ten problém má dvě roviny. Je-

den je obecná situace na trhu 

práce. Lidí je nedostatek, jsou 

méně spolehliví, často odcháze-

jí jinam. A mladá generace navíc 

vyžaduje jiné zacházení, než ta 

předchozí. Chce vyrovnanější po-

měr mezi prací a volným časem, 

od zaměstnání vyžaduje, aby dá-

valo smysl a nebylo monotónní, 

zajímá se také o různé benefity. 

Abyste mladé lidi zaujali, musí-

te být nápaditější než kdy dřív. 

Změny na trhu práce se navíc 

dějí v digitální době tak rychle, 

že na to nestíhá reagovat jak 

vzdělávací systém, tak celá eko-

nomika. To všechno dohromady 

zvyšuje náklady.

Mimo jiné i proto, že mzdy 

a další podmínky je nutné podstat-

ně vylepšovat nejen novým, ale 

SKOKOVÝ NÁRŮST PRÁCE A POMALÁ DIGITALIZACE NUTÍ 

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE HLEDAT NOVÁ ŘEŠENÍ

… pokračování ze str. 1
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i stávajícím zaměstnancům, aby 

nepřešli jinam. A ani když se vám 

podaří někoho nového přivést, 

nemáte zcela vyhráno. Při plném 

vytížení je totiž obtížné lidi nejen 

vyhledat a najmout, ale také kva-

litně zaučit.

S tím vším se ale potýkají i za-
městnavatelé v jiných oborech.

To je pravda, jenže oni mohou na 

rozdíl od insolvenčních správců 

zvýšit koncové ceny. Odměna in-

solvenčního správce naproti tomu 

nevzrostla už deset let. V jiných 

odvětvích se přitom platí i o polo-

vinu více než před pěti lety a týká 

se to i pozic, na které insolvenč-

ní správci najímají pracovní síly 

nejčastěji. A to nepočítám inflaci, 

která prodražila vše od kancelář-

ských potřeb, přes energie, až po 

nejrůznější služby. O nájemném 

a cenách nemovitostí ani nemlu-

vě. Stejnému problému přitom čelí 

i soudy. Také ony pociťují nárůst 

počtu řízení, zatímco počet lidí, 

kteří mají insolvenční agendu na 

starosti, zůstal stejný.

Když odhlédneme od opatření 
na straně jednotlivých správců, 
existuje nějaké rychlé systé-
mové řešení, které by pomohlo 
insolvenční agendu plošně lépe 
zvládat?

Pokud teď pominu možné změny 

legislativy, které však vždy zaberou 

hodně času, a nebudu uvažovat 

ani zvýšení odměn, po němž správ-

ci právem už dlouho volají, dala by 

se určitě lépe rozprostřít celková 

síla insolvenčních správců. Roz-

hodně to totiž nyní není tak, že jsou 

všichni všude. Naopak si sami ur-

čují, jak moc chtějí pracovat. Jsou 

proto místa, kde je hodně řízení 

a málo insolvenčních správců, za-

tímco jinde jsou správci, kteří mají 

volnou kapacitu a chuť více praco-

vat, ale řízení se jim nedostává. Tak 

proč právě těmto lidem neusnadnit 

možnost přibrat si další řízení, byť 

třeba jen na omezenou dobu. Díky 

sdílení provozoven se toho dá do-

sáhnout rychle a bez dodatečných 

nákladů. Systému to uleví a v ko-

nečném důsledku z toho budou tě-

žit jak dlužníci, tak i věřitelé, jelikož 

se jejich případy odbaví rychleji.

Nepomohla by také větší
digitalizace?

Určitě ano. My jsme ostatně 

v posledních měsících zaregistro-

vali skokové navýšení poptávky 

po softwaru, který insolvenčním 

správcům usnadňuje a urychluje 

práci. Na druhou stranu je ale po-

třeba si uvědomit, že digitalizace 

v justici, na kterou je činnost insol-

venčních správců úzce navázána, 

postupuje kvůli náročnosti celého 

procesu bohužel pomalu. Některé 

činnosti kvůli tomu správci digi-

talizovat nemohou, i kdyby chtěli 

a byli na to sebelépe připraveni. 

V tomto ohledu by do budoucna 

mohl hodně pomoci nový a plně 

elektronický insolvenční rejstřík.

Autor: Eva Paseková

Zdroj: Česká justice

DO ODDLUŽENÍ SE DÍKY NOVÝM PRAVIDLŮM OSOBNÍCH BANKROTŮ 

HLÁSÍ DVAKRÁT VÍC DLUŽNÍKŮ NEŽ DŘÍV, SOUDY NESTÍHAJÍ

Osobní bankrot proto mohou 

nově využívat i lidé s nižšími pří-

jmy, kteří by na oddlužení za sta-

rých pravidel nedosáhli. Vyšší zá-

jem je vidět na aktuálních datech 

z insolvenčního rejstříku. Zatímco 

od ledna do května podali dluž-

níci průměrně 1652 insolvenčních 

návrhů měsíčně, od června do lis-

topadu dorazilo na soudy každý 

měsíc průměrně 3722 návrhů.

To znamená větší zátěž pro 

soudy, které musí oddlužení 

… pokračování ze str. 1 každého žadatele povolit a k in-

solvenčnímu návrhu také sepsat 

seznam všech přihlášených po-

hledávek. „Soudy nestíhají doku-

menty zpracovávat a uznávají,že 

mají zpoždění,“ říká Tomáš Valá-

šek, ředitel společnosti Insolven-

ce 2008, která dodává insolvenč-

ním správcům informační systém.

Například Krajský soud v Ost-

ravě už v říjnu oznámil, že nestíhá 

včas zpracovat přihlášené pohle-

dávky věřitelů a informace tak 

insolvenčním správcům posílá 

se zhruba třítýdenním zpoždě-

ním. Výrazně přibyla práce také 

soudům v Ústí nad Labem či 

v Brně. Největší podíl lidí v exeku-

ci připadá právě na Ústecký kraj.

Ministerstvo spravedlnosti 

uznává, že se od června počet 

podaných insolvenčních návrhů 

zdvojnásobil, zároveň však tvrdí, 

že se situace postupně uklidňuje. 

V posledních měsících se pod-

le mluvčího ministerstva Martina 

Bačkovského počet lidí, kteří žá-

dají na krajských soudech o od-



6
Informační newsletter Insolvenční zóna
www.insolvencnizona.cz

dlužení, pomalu snižuje. Zároveň 

upozorňuje, že v porovnání s ro-

kem 2016 je současné číslo vyšší 

jen asi o třetinu.

Na vyšší zájem o oddlužení 

reagují také insolvenční správci. 

Stále častěji se spojují do veřej-

ných obchodních společností. 

Počet takových kanceláří se za 

posledních pět let zdvojnásobil.

Daniel Hůle z neziskové orga-

nizace Člověk v tísni tvrdí, že ani 

současná pravidla nejsou k dluž-

níkům příliš vstřícná. „Kdyby byl 

zákon přijat v jiné podobě, byl 

by zájem o oddlužení podstatně 

vyšší,“ míní. Řada lidí podle něj 

o změně podmínek ani neví, dal-

ší pak mají strach, že jim soud po 

pěti letech v oddlužení zbylé dlu-

hy neodpustí, protože věřitelům 

neuhradili 30 procent závazků.

„Řada lidí si navíc na život 

v exekuci zvykla. Už se smířili s tím, 

že do konce života budou mít 

exekuci a potřebovali by opravdu 

silný impulz, aby to změnili,“ říká 

Hůle.

Tím impulzem mohla být 

takzvaná nulová varianta, kterou 

původně navrhoval tehdejší mini-

str spravedlnosti Robert Pelikán. 

Podle ní by do oddlužení mohl 

vstoupit každý dlužník, aniž by 

musel prokazovat, že je schopen 

splatit určitou část svých závaz-

ků. Pokud by insolvenční správ-

OSOBNÍ BANKROTY

Nová pravidla
Proces oddlužení trvá pět 

let a dlužník by během nich 

měl uhradit alespoň 30 

procent svých závazků. Na 

rozdíl od předchozích pra-

videl už ale nemusí na za-

čátku prokázat, že je oprav-

du schopen tuto částku 

zaplatit. Musí však mít do-

statečné příjmy na to, aby 

každý měsíc zaplatil odmě-

nu insolvenčnímu správci 

a stejnou částku i věřitelům. 

Celkem jde o 2178 korun. 

Pokud člověk za pět let ne-

zvládne zaplatit 30 procent 

dluhu, rozhodne o jeho 

osudu soud. Když uzná, 

že se dlužník dostatečně 

nesnažil, zbylých dluhů ho 

nezbaví. Podle kritiků to do 

procesu vnáší nejistotu.

Tříletá verze
Za tři roky se svých dlu-

hů mohou od června zba-

vit lidé, kteří jsou schopni 

uhradit 60 procent dluhů.

ce uznal, že se sedm let snažil 

uhradit co nejvíce, zbytek částky 

by mu prominul, i kdyby ve finále 

kromě povinné odměny správci 

nezaplatil věřitelům ani korunu.

S nápadem nakonec Robert Pe-

likán ve sněmovně narazil. Verze, 

kterou sněmovna schválila letos 

v lednu, je k dlužníkům přísnější. 

Lidé mohou do pětiletého oddlu-

žení vstoupit pouze tehdy, pokud 

prokážou, že jsou schopni každý 

měsíc zaplatit odměnu insolven-

čnímu správci (1089 korun) a ale-

spoň stejnou částku i věřitelům. 

I nadále tak mají povinnost zapla-

tit minimálně 30 procent svých 

dluhů. O těch, kteří se na tuto 

hranici nedostanou, rozhodne 

příslušný soud.

Zdroj: ihned.cz

Autor: Jan Prokeš
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sledních pět let na dvojnásobek. 

Zatímco v roce 2015 jich bylo 121, 

nyní už je společníků 240. Někte-

ré kanceláře mají už přes 10 spo-

lečníků. Celkový počet subjektů, 

jež na trhu působí, přitom ve stej-

ném období klesl ze 457 na 442. 

Důvod je nasnadě. Jakmile se ne-

závislý insolvenční správce stane 

novým společníkem již existující 

veřejné obchodní společnosti, 

přestane se ve statistikách jeho 

jméno objevovat.

Klíčových změn se ale na trhu 

insolvenčních správců odehrává 

více. Letos v červnu totiž nabyla 

účinnosti novela insolvenčního 

zákona, jež zmírnila podmínky pro 

oddlužení. Počet lidí vstupujících 

do insolvence tak skokově naros-

tl na více než dvojnásobek, což 

představuje přes tři tisíce nových 

řízení každý měsíc. Pro insolvenč-

ní správce to podle Valáška zna-

mená především výrazný nárůst 

objemu práce. Týká se to přitom 

nejen odborné agendy, ale také 

běžných administrativních úkonů. 

„Insolvenční správce není úřed-

ník, ale odborník. Proto není divu, 

že se správci snaží v první řadě 

hledat způsob, jak přenést zá-

kladní administrativní zátěž na své 

proškolené zaměstnance, či tyto 

činnosti zvládat rychleji za pomo-

ci softwaru. Jde jim především 

o to, aby měli více času na práci, 

při které nejlépe uplatní svoje zku-

šenosti a vzdělání. Nedává smysl, 

aby vysoce kvalifikovaný insol-

venční správce ručně přepisoval 

data do systému nebo skenoval 

dokumenty. Na to je jeho čas příliš 

cenný,“ popisuje Valášek.

Najmout další administrativní 

síly je ale pro insolvenční správce 

často komplikované. Kromě všeo-

becného nedostatku uchazečů na 

trhu práce hraje roli i to, že odmě-

na insolvenčních správců zůstává 

už deset let stejná, a tak jsou nu-

ceni držet náklady nízko. „V jiných 

odvětvích se platí i o polovinu 

více než před pěti lety a týká se to 

i pozic, na které insolvenční správ-

ci najímají pracovní síly nejčastě-

ji. I proto se čím dál více správců 

uchyluje ke sdílení administrativ-

ních pracovníků mezi sebou. Ať 

už přímo, nebo prostřednictvím 

specializovaných služeb k softwa-

ru jako je virtuální asistentka,“ po-

pisuje Valášek. Správci se častěji 

dělí také o provozovny, které jim 

umožňují osobní kontakt s dlužní-

ky i věřiteli.

Zároveň narůstá poptávka 

po softwaru, který insolvenčním 

správcům usnadňuje a urychluje 

práci. Některé činnosti ale zatím 

digitalizovat nelze, protože jsou 

navázány na interakci s českou 

justicí, kde digitalizace postupuje 

kvůli náročnosti celého procesu 

zatím pomalu. Zlom by mohl při-

nést plně elektronický insolvenč-

ní rejstřík. Česko má o podobné 

řešení zájem, kvůli nedostatkům 

v zadání ale Ministerstvo spra-

vedlnosti letos na jaře zrušilo 

výběrové řízení na dodavatele. 

Před vypsáním nového tendru 

je nyní třeba připravit projekt znovu 

a lépe.

Autor: Insolvence 2008

Zdroj: Česká Justice

ČÍM DÁL VÍCE INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ 

SDÍLÍ ZAMĚSTNANCE I PROVOZOVNY

• Podíl deseti největších kancelá-
ří insolvenčních správců na trhu 
klesl za poslední tři roky o více 
než třetinu. Do větších subjek-
tů se ve snaze růst čím dál více 
sdružují i ostatní správci.

• Změny na trhu podnítila také 
novela insolvenčního zákona 
účinná od letošního června. Po-
čet uchazečů o oddlužení díky 
ní vzrostl na dvojnásobek, což 
správce nutí hledat způsoby, jak 
skokový nárůst objemu práce 
zvládnout.

• Kvůli již deset let stagnující od-
měně jsou správci nuceni držet 
náklady nízko, roste tak napří-
klad zájem o sdílení zaměstnan-
ců i provozoven.

Zatímco ještě v roce 2016 při-

padlo na desítku největších kan-

celáří insolvenčních správců více 

než 26 % všech nových insol-

venčních řízení, nyní je jejich podíl 

o deset procentních bodů menší. 

Do větších subjektů se totiž čím 

dál více sdružují i správci, kteří do-

sud působili samostatně. Pro řadu 

z nich je to jediný způsob jak dál 

růst, pro některé jde dokonce o je-

dinou možnost, jak přežít. „Soudy 

přidělují insolvenční řízení jednot-

livým správcům rotačním způso-

bem. Kancelář o jediném správci 

tak dostane na starost desetkrát 

méně případů než subjekt, ve kte-

rém je sdruženo deset správců,“ 

popisuje Tomáš Valášek, výkon-

ný ředitel společnosti Insolvence 

2008, jež dodává software a služ-

by pro insolvenční správce a má 

tak přehled o dění na trhu.

Počet společníků veřejných 

obchodních společností, do nichž 

se správci sdružují, vzrostl za po-

Čím dál více insolvenčních správců spojuje síly a sdílí zaměstnance i provozovny. Pro řadu z nich 
je to jediná možnost, jak dál růst.
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VÝHODY ZPRACOVÁNÍ:

• Snadná orientace

       – všechny změny přehledně vyznačeny,

       – pracovní názvy neoznačených paragrafů

• Klasický formát 

• Kvalitní tisk na běleném papíře

KOMPLETNÍ VYDÁNÍ VŠECH AKTUÁLNÍCH 

PŘEDPISŮ V JEDNÉ PUBLIKACI!

Novelizované znění insolvenčního zákona, účinné od 1. 6. 2019 v kombinaci s původním,

nové prováděcí předpisy, nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. 

zamítnutí návrhu na povolení oddlužení nezavi-

nila. Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení 

mohou podat dlužník a přihlášení věřitelé; právní 

mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí. 

 (3) Na základě upraveného seznamu po-

hledávek lze po zastavení insolvenčního řízení 

zahájeného na základě insolvenčního návrhu 

podaného věřitelem podat návrh na výkon roz-

hodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspoko-

jenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto 

právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení 

podle odstavce 2. 

 
§ 397

Vyhovění návrhu na oddlužení

 ( 1 )  Nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na 

povolení oddlužení ani k jeho odmítnutí nebo 

zamítnutí, insolvenční soud oddlužení povolí. 

V pochybnostech o tom, zda dlužník je oprávněn 

podat návrh na povolení oddlužení, insolvenční 

soud oddlužení povolí a tuto otázku prozkoumá 

v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání 

způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí. In-

solvenční soud oddlužení nepovolí do doby, než 

mu dlužník předloží seznam majetku a seznam 

závazků. Rozhodnutí o povolení oddlužení ne-

musí obsahovat odůvodnění a se doručuje pou-

ze dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelské-

mu výboru. Odvolání proti němu není přípustné.

 (2) Postup podle § 395 odst. 6 insol-

venční soud odůvodní v rozhodnutí o povolení 

oddlužení. Odvolání proti tomuto rozhodnutí 

může podat věřitel.

 (2)(3) Nebude-li k projednání způsobu od-

dlužení a hlasování o jeho přijetí svolána schůze 

věřitelů, rozhodne insolvenční soud o tom, zda 

je dlužník oprávněn podat návrh na povolení 

oddlužení, nejpozději v rozhodnutí podle § 404 

nebo 405; musí se přitom vypořádat se stanovis-

kem věřitele podle § 389 odst. 2 písm. a). Proti 

tomuto rozhodnutí může podat odvolání dlužník 

a věřitel, který uplatnil stanovisko podle § 389 

odst. 2 písm. a). Je-li rozhodnutí o tom, zda je 

dlužník oprávněn podat návrh na povolení od-

dlužení, vydáno současně s rozhodnutím podle 

§ 404, nemá odvolání odkladný účinek.

 (3)(4) Insolvenční soud může po rozhodnutí 

o povolení oddlužení i bez návrhu změnit své 

předběžné opatření. 

§ 397a 

 V průběhu oddlužení platí přiměřeně ustano-

vení § 253 až 260. Práva náležející podle těchto 

ustanovení insolvenčnímu správci, vykonává na-

dále insolvenční správce. 

 § 398 

Způsoby oddlužení

 ( 1 )  Oddlužení lze provést zpeněžením 

majetkové podstaty nebo plněním splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. 

Na základě výslovného prohlášení dlužníka lze k 

návrhu insolvenčního správce provést oddlužení 

plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty nebo její části.

 (2) Při oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty se postupuje obdobně podle ustanove-

ní o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu 

a zpeněžení majetkové podstaty při oddlužení 

má tytéž účinky jako zpeněžení majetkové pod-

staty v konkursu. Není-li dále stanoveno jinak, při 

tomto způsobu oddlužení do majetkové podsta-

ty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v průbě-

hu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky 

schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspo-

kojují jen z výtěžku zpeněžení zajištění.

 (3) Při oddlužení plněním splátkového 

kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let mě-

síčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých 

příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z 

nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při 

exekuci uspokojeny přednostní pohledávky29). 

Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím 

insolvenčního správce mezi nezajištěné věřite-

le podle poměru jejich pohledávek způsobem 

určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o 

schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspo-

kojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto 

zpeněžení se postupuje obdobně podle ustano-

vení o zpeněžení zajištění v konkursu.

 (3) Při oddlužení plněním splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty 

je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správ-

ci majetek náležející do majetkové podsta-

ty ke zpeněžení postupem obdobným podle 

ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty 

v konkursu a dále do doby podání zprávy o spl-

nění oddlužení měsíčně splácet nezajištěným 

věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném 

rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu 

rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny před-

nostní pohledávky29).

 (4) Nestačí-li částka podle odstavce 3 

k uspokojení všech pohledávek za majetkovou 

podstatou a pohledávek jim postavených na 

roveň, uspokojí se nejdříve odměna a hotové 

výdaje insolvenčního správce, poté pohledávka 

podle § 390a odst. 5, poté pohledávky věřite-

lů na výživném ze zákona, jestliže vznikly po 

rozhodnutí o úpadku, poté pohledávka podle 

§ 390a odst. 5 poté záloha na úhradu odmě-

ny a hotových výdajů insolvenčního správce 

Zákon č. 182/2006 Sb.

111
29) § 279 odst. 2 občanského soudního řádu. 
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nila. Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení 
mohou podat dlužník a přihlášení věřitelé; právní 
mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí. 
 (3) Na základě upraveného seznamu po-
hledávek lze po zastavení insolvenčního řízení 
zahájeného na základě insolvenčního návrhu 
podaného věřitelem podat návrh na výkon roz-
hodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspoko-
jenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto 
právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení 
podle odstavce 2. 
 

§ 397

Vyhovění návrhu na oddlužení

 ( 1 )  Nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na 
povolení oddlužení ani k jeho odmítnutí nebo 
zamítnutí, insolvenční soud oddlužení povolí. 
V pochybnostech o tom, zda dlužník je oprávněn 
podat návrh na povolení oddlužení, insolvenční 
soud oddlužení povolí a tuto otázku prozkoumá 
v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání 
způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí. In-
solvenční soud oddlužení nepovolí do doby, než 
mu dlužník předloží seznam majetku a seznam 
závazků. Rozhodnutí o povolení oddlužení ne-
musí obsahovat odůvodnění a se doručuje pou-
ze dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelské-
mu výboru. Odvolání proti němu není přípustné.
 (2) Postup podle § 395 odst. 6 insol-
venční soud odůvodní v rozhodnutí o povolení 
oddlužení. Odvolání proti tomuto rozhodnutí 
může podat věřitel.
 (2)(3) Nebude-li k projednání způsobu od-
dlužení a hlasování o jeho přijetí svolána schůze 
věřitelů, rozhodne insolvenční soud o tom, zda 
je dlužník oprávněn podat návrh na povolení 
oddlužení, nejpozději v rozhodnutí podle § 404 
nebo 405; musí se přitom vypořádat se stanovis-
kem věřitele podle § 389 odst. 2 písm. a). Proti 
tomuto rozhodnutí může podat odvolání dlužník 
a věřitel, který uplatnil stanovisko podle § 389 
odst. 2 písm. a). Je-li rozhodnutí o tom, zda je 
dlužník oprávněn podat návrh na povolení od-
dlužení, vydáno současně s rozhodnutím podle 
§ 404, nemá odvolání odkladný účinek.
 (3)(4) Insolvenční soud může po rozhodnutí 
o povolení oddlužení i bez návrhu změnit své 
předběžné opatření. 

§ 397a 

 V průběhu oddlužení platí přiměřeně ustano-
vení § 253 až 260. Práva náležející podle těchto 
ustanovení insolvenčnímu správci, vykonává na-
dále insolvenční správce. 

 § 398 

Způsoby oddlužení
 ( 1 )  Oddlužení lze provést zpeněžením 
majetkové podstaty nebo plněním splátkového 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. 
Na základě výslovného prohlášení dlužníka lze k 
návrhu insolvenčního správce provést oddlužení 
plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 
majetkové podstaty nebo její části.
 (2) Při oddlužení zpeněžením majetkové 
podstaty se postupuje obdobně podle ustanove-
ní o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu 
a zpeněžení majetkové podstaty při oddlužení 
má tytéž účinky jako zpeněžení majetkové pod-
staty v konkursu. Není-li dále stanoveno jinak, při 
tomto způsobu oddlužení do majetkové podsta-
ty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v průbě-
hu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky 
schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspo-
kojují jen z výtěžku zpeněžení zajištění.
 (3) Při oddlužení plněním splátkového 
kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let mě-
síčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých 
příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z 
nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při 
exekuci uspokojeny přednostní pohledávky29). 
Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím 
insolvenčního správce mezi nezajištěné věřite-
le podle poměru jejich pohledávek způsobem 
určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o 
schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspo-
kojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto 
zpeněžení se postupuje obdobně podle ustano-
vení o zpeněžení zajištění v konkursu.
 (3) Při oddlužení plněním splátkového 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty 
je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správ-
ci majetek náležející do majetkové podsta-
ty ke zpeněžení postupem obdobným podle 
ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty 
v konkursu a dále do doby podání zprávy o spl-
nění oddlužení měsíčně splácet nezajištěným 
věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném 
rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu 
rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny před-
nostní pohledávky29).
 (4) Nestačí-li částka podle odstavce 3 
k uspokojení všech pohledávek za majetkovou 
podstatou a pohledávek jim postavených na 
roveň, uspokojí se nejdříve odměna a hotové 
výdaje insolvenčního správce, poté pohledávka 
podle § 390a odst. 5, poté pohledávky věřite-
lů na výživném ze zákona, jestliže vznikly po 
rozhodnutí o úpadku, poté pohledávka podle 
§ 390a odst. 5 poté záloha na úhradu odmě-
ny a hotových výdajů insolvenčního správce 

Zákon č. 182/2006 Sb.

111

29) § 279 odst. 2 občanského soudního řádu. 
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POTŘEBUJETE mít u sebe staré i nové znění insolvenčního zákona?

HLEDÁTE ZMĚNY a zdržuje Vás to?
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Cimbálovka Mládí z Čejče, chutné víno, lahodné jídlo i jemná Hustopečská mandlovice byli i letos ne-

dílnou součástí neformálního setkání ve vinném sklípku na jihu Moravy. Díky všem, kteří jste si udělali 

čas a přispěli svojí dobrou náladou! 

NA INSOLVENČNÍM KOŠTU 2019 BYLO OPĚT VESELO!
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Tým našeho vývojového oddělení se průběžně stará o to, abyste mohli pohodlně a zároveň co ne-
jefektivněji zpracovávat insolvenční řízení pomocí softwaru Insolvenční správce®. Základem naší práce 
je sledování nejnovějších trendů, legislativních změn, zefektivnění procesů insolvenčního řízení 
a v neposlední řadě zajištění uživatelského komfortu. 

ROK 2019 POHLEDEM VÝVOJOVÉHO ODDĚLENÍ INSOLVENCE 2008

ROK 2019 BYCHOM NAZVALI JAKO „NOVELOVÝ“. 

Nejdůležitějším parametrem našeho softwaru je jeho 
neustálá připravenost na legislativní změny, proto 
pro nás každá novela insolvenčního zákona zname-
ná také její zapracování do softwaru. 

Letošní přípravy jsme vzhledem k rozsahu změn 
odstartovali již několik měsíců před začátkem plat-
nosti. Úpravy se tentokrát týkaly mnoha částí pro-
gramu. Našim cílem bylo plně připravit software pro 
soulad s novelou k prvnímu červnu.

Z hlavních úprav, které jsme zpracovali, bych ráda 
zmínila vytvoření zcela nového způsobu řešení od-
dlužení, a to tzv. „kombinací“, tedy splátkami a prode-
jem majetku. Další změny souvisely s novou lhůtou 
pro přihlášky, novým výpočtem minimální měsíční 
splátky, zadávání podřízených pohledávek (dle § 172 
odst. 2 IZ), vytváření nových vzorů korespondence, či 
aktualizace samotného modulu pro vyplácení (ZOPO 
a Hromadný splátkový kalendář). 

Stěžejní novinku jsme připravili na podzim, kdy jsme 
pro Vás vytvořili kalkulačku pro výpočet chráněného 
obydlí. Díky ní nemusíte složitě vyhledávat v tabulkách 

Českého statistického úřadu a následně provádět 
náročný výpočet podlimitního a nadlimitního obydlí. 
Pokud jste ještě neřešili hodnotu chráněného obydlí 
a chtěli byste si vyzkoušet jednoduchost použití kal-
kulačky, je pro Vás připravena v modulu Majetek 
u každého insolvenčního řízení, u kterého bylo zve-
řejněno usnesení o úpadku po 1. 6. 2019 a způsob 
řešení je nastaven jako „Oddlužení“.

Celkově bych tento rok shrnula jako velký mara-
ton, kdy si na startu uvědomujeme kolik kilometrů 
je před námi, ale neodradí nás to a vyběhneme 
s úsměvem vstříc cíli. 

Za naším úspěšným finišem však nestojí jen od-
borný realizační tým vývojového oddělení, ale také 
Vy.  Proto bych tímto chtěla poděkovat nejen Vám, 
uživatelům našeho systému Insolvenční správce, 
ale také soudcům krajských soudů za všechny je-
jich podněty, poznatky z praxe, či za interpretaci 
určitých částí insolvenčního zákona, které nám při 
naší práci pomáhají.

Lenka Krylová
produktový manažer
Insolvence 2008, a.s.

Speciální poděkování patří našemu celému vývojovému týmu, jehož součástí jsou programátoři, testeři, ana-
lytici, pracovnice technické podpory a také naše báječná paní školitelka. I přes neustálé změny, které při-
cházely s různými výklady novelizovaného zákona, nepovolili v úsilí a podařilo se vše zpracovat perfektně 
a včas.

AKTUALITY, KAUZY, ROZHOVORY, VZDĚLÁVÁNÍ, 

VÝBĚR Z JUDIKATURY A MNOHO DALŠÍHO

WWW.INSOLVENCNIZONA.CZ



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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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



email: eva.vondrackova@insolvence.as.
Grafika: Šárka Ducháčková. Uzávěrka: 5. 12. 2019,
Vychází jako občasník ZDARMA. 
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V NOVÉM ROCE 2020
VÁM PŘEJEME ŠTĚSTÍ,

MNOHO CHUTI DO PRÁCE
A PEVNÉ ZDRAVÍ

DODATEČNÝ PRODEJ SEMINÁŘŮ
NEMOHLI JSTE SE ZÚČASTNIT POŘÁDANÉHO SEMINÁŘE

Máte možnost si dodatečně zakoupit zvukový záznam semináře
a materiály v elektronické či tištěné podobě. 

VYUŽIJTE SLEVU 500 KČ* 

VÍCE NA: WWW.INSOLVENCNIZONA.CZ/SEMINARE-S-ODBORNIKY/ARCHIV-SEMINARU

Praktické důsledky exekucí dle nicotných rozhodčích nálezů
Seminář s Mgr. Petrem Němcem

Zdroje pro plnění oddlužení a postavení zajištěných věřitelů v oddlužení
Seminář s JUDr. Jolanou Maršíkovou

Oddlužení po novele insolvenčního zákona a aktuální judikatura pohledem 
Krajského soudu v Ústí nad Labem
Seminář s JUDr. Jaroslavou Mištovou a Mgr. Jáchymem Oswaldem

Nejnovější poznatky Krajského soudu v Brně k novele insolvenčního zákona
Seminář s Mgr. Renátou Maixnerovou

Příprava návrhů na povolení oddlužení
Seminář s Mgr. Lukášem Pachlem

* Sleva je uvedena bez DPH. U objednávky záznamu v poli Kód pro uplatnění slevy uveďte kód: DP03_500.
Slevu lze uplatnit pouze na semináře v rámci dodatečného prodeje. Slevu nelze sčítat ani kombinovat s jinými slevovými 
akcemi. Sleva je platná do 31. 1. 2020.

AKCE
- 500 Kč*

A DALŠÍ


