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V průběhu dubna se v Brně i v Praze uskutečnil seminář s místopředsedkyní Krajského soudu 
v Hradci Králové JUDr. Jolanou Maršíkovou, která patří k posluchačsky oblíbeným mluvčím pro-
jektu Semináře s odborníky. Tentokrát promluvila na téma Praktické zkušenosti s aplikací novely 
insolvenčního zákona, kde svou pozornost zaměřila především na zpracování a přezkoumání 
přihlášek v rámci řešení úpadku oddlužením, dále pak na momenty ze samotného procesu od-
dlužení a na nejrůznější výkladové problémy. Celý seminář pojala jako diskuzi, aby byl přínosný 
nejen pro přítomné posluchače, ale i pro ni samotnou. 

V první části začala problemati-
kou zpracování přihlášek pohle-
dávek, kde je dělená kompeten-
ce mezi insolvenčního správce 
a insolvenční soud do doby 
přezkoumání zpracované při-
hlášky. Dle aktuální právní úpravy 
toho příliš na insolvenční soud 
nezbývá a proto se především 
soud zasazuje o to, aby byly na-
praveny vady spočívající v nedo-

statcích, které už sama soudkyně 
Maršíková v dnešní době ani neo-
čekává. Pokud však přihláška po-
hledávky přijde v rozporu s §80a 
insolvenčního zákona, učiní soud 
výzvu pod pohrůžkou odmítnutí 
přihlášky. Přijdou-li v rozporu jen 
přílohy přihlášky, uvedla, jak by 
soud měl postupovat prakticky 
a především rozumně. Dle jejího 
názoru nemá soud suplovat po-

vinnosti účastníků insolvenčního 
řízení.

Zmínila také, že podání přes 
špatný komunikační kanál, tj. 
že podání nebylo doručeno pře-
depsaným způsobem, se odstra-
ňuje předepsaným způsobem 
podle §43 OSŘ, pokud tento po-
stup nevyloučí insolvenční zákon.
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DRAŽBA AREÁLU POLDI KLADNO MĚLA 
MIMOŘÁDNÝ OHLAS, BYLA VŠAK ZMAŘENA

Všechny televize v naší republice byly přítomny na veřej-
né dražbě dobrovolné areálu Poldi Kladno, která se kona-
la 12. 4. v Národním Domě v Praze. Kromě kamer dražbu 
zaznamenávaly také mikrofony veřejnoprávního rozhlasu 
a komerčních rádií a také píšící novináři. Po delší době jsem 
tak měl možnost „provětrat“ své licitátorské kladívko. Vět-
šina dražeb totiž v současné době probíhá jen elektronic-
ky. Zatímco v minulých letech jsme měli klasické kamenné 
dražby obden, nyní je to tak jednou za měsíc a někdy ani 
to ne. A tím, že byla dražba Poldi Kladno tolik mediálně sle-
dovaná, malou trému jsem při licitování měl. Člověk totiž 

vypadne z každodenní rutiny a má pak obavu, aby na něco 
při čtení vyhlášky a při samotném licitování a před udělením 
příklepu nezapomněl, když na něj míří tolik kamer a mik-
rofonů. Těsně před dražbou složili dražební jistotu, částku 
17 milionů korun, dva zájemci a ti pak spolu více než půl ho-
diny licitovali. Přihazovali totiž ve výši minimálního příhozu, 
po částkách navýšených o pět set tisíc korun. Učinili tak 205 
příhozů a z vyvolávací ceny 160 milionů korun navýšili až na 
cenu dosaženou vydražením 261 milionů korun. 

Jelikož však vydražitel nedoplatil řádně a včas cenu do-
saženou vydražením, dražbu tím zmařil a začátkem června 
se bude v Praze konat dražba opakovaná. Společnost, kte-
rá dražbu zmařila, se opakované dražby již nesmí účastnit. 
Dražebník má ze zákona nárok na odměnu z dražby i z draž-
by opakované, takže se uspokojí z dražební jistoty zmařitele 
a celý výtěžek dražby opakované pak dostane insolvenční 
správce, potažmo věřitelé. To je pro ně takové odškodnění 
za ztrátu času.

Mgr. Bc. Josef Machů
dražebník a licitátor PROKONZULTA, a.s.

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

Když si musíte být jistí www.noveaspi.cz

MĚJTE VŽDY PO RUCE
SPOLEHLIVÝ ZDROJ LEGISLATIVY

všechna konsolidovaná časová znění předpisů
s porovnáním textů
publikovanou judikaturu včetně právních vět 

upozornění na změny vámi vybraných předpisů a paragrafů
možnost vkládat vlastní poznámky a exportovat dokumenty 
praktické kalkulačky pro výpočet lhůt a nároku na dovolenou 

Bezplatnou registrací na 
www.noveaspi.cz získáte 
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Vážení čtenáři Insolvenční zóny, 

opět Vás vítám nad řádky našeho newsletteru a po-

měrně netradičně, tedy hned na začátek tohoto úvod-

níku, Vám přeji vše dobré i hodně sil. Činím tak, proto-

že cítím, že naše vzájemná podpora a sounáležitost je 

v této době na místě více než kdykoliv dříve. Z na-

prosto nepochopitelného důvodu jsme se totiž dostali 

do pozice štvané zvěře. Přitom jednáme a pracujeme 

podle aktuální legislativy, respektujeme všechna na-

řízení ze zákona vyplývající – což potvrzuje dokonce 

verdikt Ústavního soudu, a přesto čelíme naprosto ab-

surdní situaci. Takže máme dobrý důvod se ptát, zda 

ještě vůbec žijeme v právním státě. Popsaná situace 

se týká provozoven se sdíleným administrativním per-

sonálem, díky kterému mohou i drobní správci ekono-

micky fungovat. Jenže Ministerstvo spravedlnosti ČR 

sdílení personálu označuje za protizákonné, přičemž 

uplatňuje vyhlášku, která je stále v připomínkovém ří-

zení. Tedy neplatná! Ministerstvo doslova vytáhlo do 

boje proti této formě sdílených provozoven. Takových 

provozoven, které díky své organizaci práce a struktu-

ře insolvenčnímu správci umožňují plnit jeho povinnos-

ti, správce není zavalen administrativou a provoz není 

v červených číslech. Skrze mluvčí MSp se dozvídáme, 

že jednáme proti zdravému rozumu. A verdikt Ústav-

ního soudu ČR žádnou váhu nemá? Nejednáme mimo 

právní rámec, neohýbáme zákon. Splňujeme zákonné 

požadavky na řádně označené a fungující provozov-

ny. Takováto služba respektuje daná pravidla, což jistě 

potvrzuje i velký počet spokojených uživatelů. Doufej-

me tedy, že se vše brzy vysvětlí a budeme moci opět 

v klidu pracovat. Uděláme pro to vše, co bude v našich 

silách.

Přeji Vám všem, abyste při své poctivé a pro obča-

ny této země potřebné práci nemuseli narážet na výše 

zmíněná úskalí. Věřím, že se brzo budeme opět sou-

středit na ty pracovní oblasti, kde je nás nejvíce po-

třeba. 

Mgr. Tomáš Valášek
výkonný ředitel 

Insolvence 2008, a.s.

Letošní konference bude již 
pátá v řadě. Tradičně se koná 
v Praze, v hotelu DUO.

KOMU JE URČENA?

Všem insolvenčním správcům, 
advokátům a koncipientům, 
zástupcům znaleckých ústavů, 
odhadcům, dražebníkům a dalším 
zájemcům z řad odborné veřej-
nosti.

JAKÝ JE CÍL?

Setkání kolegů z insolvenční 
branže a především sdílení po-
znatků a nejaktuálnějších infor-
mací z teorie a hlavně praxe in-
solvenčního práva. 

JAKÝ JE PROGRAM?

Přednášející mají připravené te-
matické bloky na aktuální téma-
ta. Závěrem je připravena pane-
lová diskuze, ve které má každý 
účastník možnost zeptat se na 
vše, co ho zajímá. 

CO SI ÚČASTNÍCI ODNESOU?

Kromě poznatků a odpovědí na 
své otázky obdrží poštou tištěný 
sborník s přepisem příspěvků 
přednášejících včetně přepisu 
otázek a odpovědí z panelové 
diskuze. Pokud řečníci nestih-
nou všechny dotazy zodpovědět 
osobně, naleznou je posluchači 
ve sborníku.

KONFERENCE
INSOLVENCE 2018 

… pokračování na str. 6
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… pokračování ze str. 1

Jedním z těchto vyloučených 
postupů je např. hlasovací lístek, 
u kterého se zastavila, jelikož 
není jen věcí věřitelů, ale také 
insolvenčních správců, což větši-
nou sami insolvenční správci ne-
vědí a neaplikují v praxi.

V případě posouzení přihlášky 
pohledávky insolvenčním správ-
cem nedošlo k žádným změnám 
od poslední novely insolvenčního 
zákona.

Dalším bodem prezentace byl 
seznam přihlášených pohle-
dávek. U tohoto seznamu nově 
platí, že se předkládá pouze na 
elektronickém formuláři, jehož 
náležitosti a formát stanovuje pro-
váděcí právní předpis. Především 
zde uvedla, co je pro insolvenční 
správce povinné po novele insol-
venčního zákona.

Další částí prvního bloku byl 
přezkum v oddlužení. Zde vy-
světlila, jak je to s lhůtou, ve které 
má insolvenční správce předlo-
žit insolvenčnímu soudu zprávu 
o přezkumu, zprávu pro oddlužení 

a soupis majetkové podstaty a jak 
má případně postupovat, pokud 
tuto lhůtu není schopen dodržet. 
V případě zprávy o přezkumu také 
vysvětlila, jakým způsobem má 
insolvenční správce komunikovat 
s insolvenčním soudem, aby to 
bylo nejen podle zákona, ale zá-
roveň i praktické.

U záznamu o jednání s dluž-
níkem uvedla hlavní problé-
my, které mohou u komunikace 
s dlužníkem nastat – dlužník ne-
komunikuje nebo nespolupracuje 
a oddlužení je zrušeno, jak a kdy 
žádat o možnost přezkoumat po-
hledávku jako nevykonatelnou, 
nebo do kdy je věřitel oprávněn 
změnit výši pohledávky.

V případě problematiky nižších 
splátek v oddlužení uvedla, jaká 
je teorie a jak to funguje v praxi. 
Především zmínila, co může být 
důvodem pro nižší splátky, jaké 
jsou lhůty a kritéria a jak se přihlí-
ží k doporučení věřitelů.

Dalším blokem prezentace bylo 
projednání zprávy o přezkumu 
a zpráva pro oddlužení. Zde 
JUDr. Maršíková probrala proce-

duru projednání zpráv, rozhod-
nutí a kdy je ukončen přezkum. 
V případě ukončení přezkumu 
však mezi soudy není jednotná 
praxe, ale jsou dvě možnosti – 
ukončení schválením zprávy sou-
dem nebo ukončení skončením 
jednání insolvenčního správce 
s dlužníkem. Soudci zde stále ne-
jsou za jedno a kolem této celé 
problematiky se vede akademic-
ká debata.

V rámci problematiky splátko-
vého kalendáře je mezi soudci 
vedena diskuse o tom, v jakém 
pořadí má insolvenční správce 
přednostní nároky platit. Jediné, 
na čem se soudci doposud shod-
li, je to, že rozhodování o tom, co 
má přednost větší či menší, ne-
mohou nechat na insolvenčním 
správci a že rozhodnutí, kterým 
se schvaluje oddlužení ve formě 
splátkového kalendáře insolvenč-
nímu správci naznačí v jakém po-
řadí má tyto prioritní pohledávky 
uspokojit. Při této problematice 
zmínila sněmovní tisk 71 – No-
vela z. - insolvenční zákon - EU, 
lidově zvané „nulové oddlužení“, 
kde zákonodárce uvádí, že po-

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ NOVELY 
INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
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řadí pro tyto pohledávky chce 
zakomponovat přímo do zákona. 
V závěru první části semináře pak 
ještě JUDr. Maršíková provedla 
komparaci dnešního oddlužení 
a oddlužení, které je zákonodárci 
v budoucnosti plánováno.

V druhé části semináře pokra-
čovala volbou způsobu oddlu-
žení a probrala postup, jakým 
se způsob oddlužení volí. Posled-
ním tématem celé kapitoly oddlu-

žení byly změny v průběhu od-
dlužení, kdy soudkyně rozlišuje 
dvě změny, a to změnu v distribuč-
ním schématu a změnu usnesení 
o schválení splátkového kalendá-
ře.

Z velké části se pak věnovala 
aktuálním výkladovým problé-
mům, např. neplatnost zpeněžení 
mimo dražbu, prolomení přihla-
šovací lhůty, zpeněžení zástavy, 
pořadí zajištěných věřitelů, smrt 

dlužníka v oddlužení, popření 
zajištěné pohledávky dlužníkem 
v oddlužení apod. Zde uvedla 
řadu rozsudků či usnesení sou-
dů, které se k těmto problémům 
vztahují.

Nestihli jste tento seminář 
a chcete vědět více? Celý semi-
nář si můžete zakoupit v rámci 
dodatečného prodeje.

DODATEČNÝ PRODEJ SEMINÁŘŮ
NEMOHLI JSTE SE ZÚČASTNIT POŘÁDANÉHO SEMINÁŘE?
BYL SEMINÁŘ JIŽ OBSAZENÝ?

NYNÍ MÁTE MOŽNOST ZAKOUPIT SI MATERIÁLY ZE SEMINÁŘE DODATEČNĚ.

AUDIO NAHRÁVKU A VEŠKERÉ MATERIÁLY V ELEKTRONICKÉ ČI TIŠTĚNÉ PODOBĚ

PRÁVĚ NYNÍ SE SLEVOU 300 KČ*. 

VÍCE NA: WWW.INSOLVENCNIZONA.CZ/AKCE/ARCHIV-AKCI

LM

NABÍDKA SEMINÁŘŮ Z DODATEČNÉHO PRODEJE :

Příprava návrhů na povolení oddlužení
Seminář s Mgr. Lukášem Pachlem

Technická novela insolvenčního zákona
Seminář s JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. a Mgr. Viktorem Švantnerem

Vybrané aspekty insolvenčního řízení se zaměřením na oddlužení
Seminář s JUDr. Jaroslavou Mištovou a Mgr. Jáchymem Oswaldem  

Praktické zkušenosti s aplikací novely insolvenčního zákona
Seminář s JUDr. Jolanou Maršíkovou

GDPR a insolvenční řízení
Seminář s JUDr. Janem Onheiserem

Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením po novele - praktické postupy 
insolvenčního správce
Seminář s JUDr. Jolanou Maršíkovou

Aktuální otázky v insolvenčním řízení
Seminář s Mgr. Bc. Tomášem Jirmáskem

*Sleva uvedena bez DPH. U objednávky záznamu v poli Kód pro uplatnění slevy uveďte kód: DP01_300. Slevu lze uplatnit 
pouze na semináře v rámci dodatečného prodeje. Slevu nelze sčítat ani kombinovat s jinými slevovými akcemi. Sleva je 
platná do 15. 6. 2018.

AKCE
- 300 Kč*
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KONFERENCE INSOLVENCE 2018
POSLEDNÍ MOŽNOST REGISTRACE!

HLAVNÍ TÉMATA A PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Konference Insolvence je již tradičně jedinečnou příležitostí ke sdílení informací z oblasti českého insolvenč-
ního práva. Je určena všem insolvenčním správcům, advokátům a koncipientům, zástupcům znaleckých 
ústavů, odhadcům, dražebníkům a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Vláda A. Babiše v demisi předložila do Poslanecké sněmovny k projednání novelu insolvenčního zákona, která 
má rozšířit přípustnost oddlužení i na osoby, které se v současnosti nacházejí v dluhové pasti. Tato novela byla 
znovu předložena v totožném znění jako v minulém volebním období, navzdory tomu, že je od počátku vnímána 
kontroverzně. Co znamená ono „nulové oddlužení“, pro jaké dlužníky je dostupné, jaké věřitele může zasáhnout 
a co o „oddlužení za nulu“ vědí v zahraniční? A nebyly ve veřejné debatě o novele zamlčeny některé její důležité 
části?

Nástin specifického dopadu oddlužení na institut SJM.
Rušení oddlužení, přiznávání osvobození, nedokončené zpeněžování, neukončené incidenční spory.

Na konci roku 2016 předložila Evropská komise návrh nové směrnice (dokument COM(2016)/723 final), která 
by v EU poprvé harmonizovala podmínky, za nichž mají být podnikatelům (zejména korporacím) k dispozici 
preventivní, soudem podporované procesy směřující k dosažení restrukturalizace jejich kapitálové struktury 
mimo formální insolvenční řízení. Návrh rovněž předkládá harmonizovaná pravidla pro oddlužení podnikatelů 
– fyzických osob. Předmětem příspěvku bude informace o průběhu a dosavadních výsledcích legislativního 
procesu v EU a jeho očekávatelných dopadech na české právo úvěrových vztahů.

KONTROVERZNÍ NOVELA ODDLUŽENÍ?
Mgr. David Jakub Hošek - koordinátor insolvenční legislativy, Ministerstvo spravedlnosti ČR

SJM V ODDLUŽENÍ A ZÁVĚREČNÁ FÁZE ODDLUŽENÍ SPLÁTKOVÝM KALENDÁŘEM
Mgr. Rostislav Krhut - místopředseda Krajského soudu v Ostravě

PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE KORPORACÍ A ODDLUŽENÍ PODNIKATELŮ 
- LEGISLATIVNÍ NÁVRHY EU
JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D. - Of Counsel v pražské kanceláři Clifford Chance LLP a 

vyučující na Institutu ekonomických studií FSV UK v Praze
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 Registrujte se ještě dnes!
www.konferenceinsolvence.cz

*Při registraci zadejte slevový kód KNF03_news a získáte slevu 300 Kč** z ceny z akreditace.
**Sleva je uvedena bez DPH a nelze uplatnit zpětně. Slevy se nesčítají. Akce trvá do 30. 5. 2018

AKCE
- 300 Kč*

Mediální partneři:

Partneři:

Mgr. Ing. Eva Hepperová
insolvenční správkyně, předsedkyně Spolku moravských insolvenčních správců

Mgr. David Jakub Hošek
koordinátor insolvenční legislativy, Ministerstvo spravedlnosti ČR

Mgr. Rostislav Krhut
místopředseda Krajského soudu v Ostravě

PANELOVÁ DISKUZE:

Rozhodnutí RAVAK a.s. – poctivost reorganizace a odůvodnění jejího povolení, věc CE WOOD, a.s. – přípustnost 
stížnosti proti nemeritornímu rozhodnutí, Nález Pl. ÚS 17/15 - návrh senátorů na zrušení povinnosti fyzické 
přítomnosti insolvenčního správce v provozovně, Nález Pl. ÚS 22/16 – přikázání incidenčního sporu jinému 
soudci.

Příspěvek se věnuje změnám, které přináší návrh novely insolvenčního zákona (parlamentní tisk č. 71). Zabývá 
se dopady navrhovaných změn do praxe. Novela zvyšuje objem práce insolvenčních správců. Chybí debata 
o tom, jak je zabezpečeno financování nových procesů, personálních kapacit a materiálního vybavení správců. 
V rámci příspěvku bude představeno odborné stanovisko k výši odměn insolvenčních správců. Jeho zpracování 
zadala Asociace insolvenčních správců, aby zahájila kvalifikovanou diskuzi. Vychází z analýzy veřejných dat 
a rozsáhlého interního šetření, provedeného mezi insolvenčními správci.

INSOLVENCE V JUDIKATUŘE ÚSTAVNÍHO SOUDU
JUDr. David Uhlíř - soudce Ústavního soudu České republiky

ODMĚNY INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ A NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA 
- PŘEDSTAVY A REALITA
JUDr. Michal Žižlavský - člen představenstva České advokátní komory, předseda Rady 

expertů Asociace insolvenčních správců
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VÍTKOVICKÉ STROJÍRNY V ÚPADKU 
A PRODEJ DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ

Více než 550 zaměstnanců Vítkovických strojíren obdrželo výpověď a Městský soud v Praze 
poslal společnost do úpadku. Novou předsedkyní představenstva společnosti Vítkovice, a.s., 
se stala Michaela Žvaková. Společnost Vítkovice Heavy Machinery obnovila chod ocelárny, zru-
šila omezení výroby a vrací se ke standardnímu pracovnímu rytmu. Dceřiné společnosti Vítkovi-
ce Gearworks, Vítkovice Doprava a Vítkovice HTB mají nové majitele.

VÝPOVĚĎ OBDRŽELO VÍCE 
NEŽ 550 ZAMĚSTNANCŮ VÍT-
KOVICKÝCH STROJÍREN

Koncem března více než 550 
zaměstnanců ostravských Vítko-
vických strojíren obdrželo výpo-
věď. Velká část těchto zaměst-
nanců na to reagovala tím, že 
podávala výpovědi kvůli nevypla-
cení mezd a výplaty jim tak bude 
kompenzovat úřad práce.

Lubomír Mišun, který je před-
sedou Základní organizace Od-
borového svazu KOVO Ocelové 
konstrukce, ČTK uvedl, že vý-
povědi podle zákoníku práce na 
podkladě nevyplacených mezd 
podávaly stovky lidí. Zaměstnanci 
obdrželi mzdy naposled v lednu. 
V případě, že podali sami výpo-
vědi kvůli nevyplaceným mzdám, 
měl by jim mzdy kompenzovat 
úřad práce. Takovou možnost 
mají v případě, že vyprší splatnost 
výplaty, což je do konce měsíce 
plus 15 dní. Vzhledem k tomu, že 
zaměstnanci už v únorovém ter-
mínu nedostali mzdy za leden, 
měli možnost podat takovou vý-
pověď od poloviny března.

„Všichni lidé dostali výpovědi 
kromě likvidačního týmu. V něm 
má zůstat zhruba 30 zaměstnan-
ců,“ řekl Bohuslav Fajmon, gene-
rální ředitel Vítkovických strojíren. 
Na zaplacení likvidačního týmu by 
firma měla mít peníze. Odboráři 

bylo rozhodnuto o zrušení odbo-
rové organizace k 7. květnu. Jak 
uvedl odborový předák, odbory 
bez zaměstnanců nemají smysl.

Podle mluvčí Úřadu práce ČR 
Kateřiny Beránkové je velká prav-
děpodobnost, že řada propuště-
ných zaměstnanců najde novou 
práci. Propuštění jsou především 
pracovníci z technických profesí 
a po těch je v současné době na 
trhu práce velká poptávka. „Už 
nyní se na nás obracejí zaměst-
navatelé z celé ČR, zejména z re-
gionu, a nabízejí stovky volných 
pracovních míst propouštěným 
zaměstnancům Vítkovických stro-
jíren,“ uvedla generální ředitelka 
úřadu práce Kateřina Sadílková.

SOUD POSLAL DO ÚPADKU 
VÍTKOVICKÉ STROJÍRNY, VĚT-
ŠINA LIDÍ ODEŠLA

Městský soud v Praze dne 
6. dubna poslal do úpadku spo-
lečnost Vítkovické strojírny. Vy-
plývá to z informací, které jsou 
uvedeny v insolvenčním rejstříku. 
Insolvenční návrh na sebe po-
dala sama firma a odůvodnila to 
tím, že má peněžité závazky po 
splatnosti ve výši několika desí-
tek milionů korun, nemá peníze 
na zálohy, na nákup surovin a ani 
na mzdy zaměstnanců.

Věřitelé mají dvouměsíční lhůtu 
na přihlášení svých pohledávek 

u soudu. Doposud tak učinily dvě 
firmy, které přihlásily pohledávky 
ve výši desítek tisíc korun. Soud 
určil jako insolvenčního správce 
Lukáše Vlašaného.

MICHAELA ŽVAKOVÁ SE STA-
LA PŘEDSEDKYNÍ PŘEDSTA-
VENSTVA VÍTKOVIC

Začátkem dubna se novou 
předsedkyní představenstva 
společnosti Vítkovice, a.s., stala 
jeho dosavadní členka Michaela 
Žvaková. Ta bude zároveň plnit 
i roli generální ředitelky. Dosa-
vadní předseda Martin Žák bude 
nadále předsedou představen-
stva dceřiné firmy Vítkovice Hea-
vy Machinery (VHM). Dosud byl 
v čele obou společností, jejichž 
představenstva byla téměř stejná. 
Dozorčí rada Vítkovic však oddě-
lila řízení obou firem, aby pod-
pořila proces reorganizace VHM 
se vstupem nového investora.

Ostravský podnikatel Jan Svět-
lík, který je také předsedou do-
zorčí rady Vítkovic, uvedl, že per-
sonálními změnami byl vytvořen 
prostor pro samostatné řízení 
VHM. „Současně zachováváme 
kontinuitu práce představenstva 
mateřských Vítkovic,“ uvedl Svět-
lík.

Pokračování článku na:
www.insolvencnizona.cz/clanky/
kauzy/
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DOPIS ONLINE VYŘEŠÍ ÚNAVNÉ FRONTY NA POŠTĚ!

GDPR I MAXIMÁLNÍ ZABEZPEČENÍ JE PŘIPRAVENO

SOFTWARE V PŘÍPRAVĚ NA NOVOU VYHLÁŠKU

NOVINKY V SYSTÉMU
INSOLVENČNÍ SPRÁVCE®

Propojili jsme systém Insolvenční správce® se službou Dopis Online, kterou poskytuje Postservis 
společnosti Česká Pošta, s.p. Korespondenci, kterou vytvoříte v systému Insolvenční správce®, 
nebo nahrajete přímo z počítače, nemusíte tisknout, nakupovat obálky a nést na poštu. Vše vyřídíte 
pohodlně z kanceláře. Dokument uložíte ve formátu PDF, odešlete službě Dopis Online a ta za vás 
zajistí jeho vytištění, vložení do obálky a odeslání adresátovi. Můžete tak odesílat nejen obyčejné 
psaní, ale i doporučené zásilky do ČR i do vybraných evropských států.

Hlavní výhody:

•  Elektronické podávání listovních zásilek z kteréhokoli místa na světě
•  Rychlé doručení kamkoli v ČR a v rámci Evropy do vybraných států
•  Možnost elektronického podpisu dokumentů
    (pokud nahrajete do softwaru podepsaný dokument, bude podepsaný i po jeho odeslání)
•  Možnost zpětné a hromadné úhrady zásilek odeslaných prostřednictvím této služby
   (platbu řeší služba Dopis Online)
•  Přehledný seznam vámi odeslaných zásilek

Informační systém Insolvenční správce® v rámci Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, 
známé jako GDPR, vystupuje jako tvůrce softwarového řešení. V současné době již máme vše 
připravené proto, abychom k 25. 5. 2018 byly v souladu s tímto nařízením. Bezpečnost osobních 
údajů řeší systém mimo jiné i přísným zabezpečením systému při přihlašování a nutností si měnit 
heslo v určitém časovém intervalu. Společnost Insolvence 2008, a.s. ručí za nakládání s osobními 
údaji pouze ve svých produktech a službách.

Vždy dbáme na to, aby informační systém Insolvenční správce® byl v souladu s legislativou, 
proto jsme aktualizovali modul Dokumenty. Jedná se o přípravu na Vyhlášku o personálním 
a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce. Díky provedeným 
úpravám v tomto modulu, budeme schopni reagovat na požadavky „Vyhlášky“, velmi rychle.
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POPTÁVAČ

Jednou z chytrých funkcí informačního systému Insolvenční správce® je Poptávač, díky kterému 
uživatelé snadněji zpeněží majetek v insolvenčním řízení. V loňském roce probíhala soutěž o největší 
počet poptávek, jejíž vítězem byla firma Tomko a partneři, v.o.s.

Zeptali jsme se Mgr. Galivodové na hlavní přínosy služby Poptávač.

- Poptávač jsme využívali a využíváme i nadále z důvodu časové úspory, neboť je součástí programu   
  Optimum, ve kterém pracujeme každý den.
- Poptávač nám nabídne v krátkém časovém intervalu několik nabídek od soudních znalců.         
- Máme jistotu, že soudní znalci jsou ověřeni.
- Můžeme si vybrat tu nejvýhodnější nabídku. 

Jakou kategorii jste využívali nejvíce?

Nejvíce jsme využívali kategorii nemovitosti.

MICHAL ČERNÝ +420 775 712 715 VLADIMÍR MICHAEL KUNC +420 770 139 970 

Tomko a partneři, v.o.s. se sídlem v Praze řeší veškeré záležitosti tý-
kající se oddlužení - komunikace s dlužníky, věřiteli, platby věřitelům, 
výživné. Jejím hlavním mottem je: “Insolvence není vždy jen konec, 
ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před problémy, nesnažte 
se před nimi skrýt, ale začněte je řešit“.

DÍKY POPTÁVAČI ZDARMA ZÍSKÁTE:



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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za rok
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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
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10 LET

S VÁMI
A DÍKY VÁM!

•  V letošním roce slavíme 10 let na trhu.
•  Jako systémový integrátor držíme více než 40 % tržního podílu IT řešení pro insolvenční správce
    (více než 200 zákazníků). 
•  V roce 2017 jsme vzrostli na tržbách o 40 %.
•   V roce 2017 prošlo vzdělávacími semináři 860 zájemců o problematiku insolvencí. Ročně uspořádáme
   přes 20 seminářů s těmi největšími odborníky z řad soudců, advokátů, insolvenčních správců atd.
•  Provozujeme informační portál www.insolvencnizona.cz a vydáváme stejnojmenný časopis 
    s novinkami z insolvenčního oboru.
•  V roce 2015 se naši zaměstnanci podíleli na konzultacích, vývoji, testování a školení slovenského 
    Registru úpadcov, který je obdobou českého insolvenčního rejstříku.
•  V roce 2017 jsme se rovněž podíleli na vzniku elektronických formulářů.
•  Mezi klíčové služby mimo semináře, vývoj a dodávky software patří také Virtuální Asistentka 
    (růst o 117 %) a Provozovna, která se na tržbách podílela necelými 10 %.

„Díky požadavkům našich zákazníků na kvalitu a komplexnost námi dodávaných řešení jsme jedním 
z lídrů v oblasti systémové integrace a vzdělávání pro insolvenční správce. Přicházíme s novými 
službami a zlepšujeme IT systém pro insolvenční správce. Naše řešení jim v návalu práce umožňuje 
jak pomoci dlužníkům, tak i uspokojit věřitele. Proto jsme mohli meziročně vyrůst o 40 %,“ uvádí 
Mgr. Tomáš Valášek, výkonný ředitel a dodává: „Největší příležitost pro tento a následující rok vidíme 
v projektu eISIR, který připravuje MSp. Úspěšně jsme se podíleli na obdobném projektu na Slovensku. 
V  ČR byly zapracovány naše návrhy na vylepšení a úplné zprovoznění formulářů, které insolvenční 

správci využívají.“ 

NAŠE POSLÁNÍ

Nabízet profesionální služby pro insolvenční správce s cílem maximálně zjednodušit a urychlit jejich 
každodenní agendu při správě jednotlivých insolvenčních řízení. Díky poskytovaným poradenským 
službám v oblasti insolvence a informačních technologií chceme přispívat k neustálému vzdělávání 
našich klientů.

NAŠE VIZE

Zefektivňovat kompletní agendu insolvenčního řízení pomocí elektronického řešení, poskytovat 
poradenství a zajišťovat vzdělávání insolvenčních správců, jejich spolupracovníků i dalších odborníků 
v oblasti práva. Více na www.insolvencnizona.cz a www.insolvencnispravce.info.

Tiskovou zprávu s bilancí za rok 2017 najdete na:
www.hypoindex.cz, nebo na feedit.cz


