
INSOLVENČNÍ ZÓNA - INZERCE

Insolvenční zóna je projekt zaměřený na publikaci informací z oblasti českého 
insolvenčního práva a také na vzdělávání. 

Prostřednictvím webového portálu www.insolvencnizona.cz  a tištěného 
občasníku pravidelně informujeme o novinkách v oblasti legislativy, aktuálním dění, 
zajímavostech i doporučeních na zajímavé tituly či služby. Pořádáme vzdělávací 
cyklus Semináře s odborníky a KONFERENCI INSOLVENCE, které  v průběhu 
roku navšítíví přes tisíc účastníků. Provozujeme také online Poradnu, která 
je věnována  dlužníkům a zástupcům laické veřejnosti, kteří zde mohou najít odpovědi 
na základní i pokročilejší otázky.
 
Cílovou skupinu tvoří soudci, insolvenční správci a jejich asistenti, advokáti 
a koncipienti, soudní znalci, odhadci či dražebníci, zástupci věřitelských subjektů, 
finančních institucí i dlužníků.

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

Tištěný občasník o rozsahu 12 stran vydáváme 4x ročně  v nákladu 750 kusů. Je zasílán 
do kanceláří všech insolvenčních správců v České republice, účastníkům Seminářů 
s odborníky, na všechny příslušné soudy a také do knihoven. Spolupráce je možná 
formou tištěného banneru, nebo PR článku. 

Web Insolvenční zóna (www.insolvencnizona.cz) pravidelně publikujeme obsah 
z oblasti insolvence. Spolupráce je možná formou bannerové reklamy a PR článků.
Měsíční počet návštěvníků: 2.700
Měsíční počet návštěv: 4.900
Měsíční počet shlédnutých stránek: 10.100
54% Mužů, 46% Žen

Semináře s odborníky realizujeme v jarní (leden - červen) a podzimní (září - prosinec) 
sezóně zpravidla jednou týdně. Ročně je navšítíví kolem tisícovky posluchačů. 
Nabízíme možnost inzertní strany v tištěných materiálech pro účastníky nebo uzavření 
partnerství. Partnery seminářů pak uvádíme ve veškerých propagačních materiálech 
i v online prostředí.
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jektům dle insolvenčního zákona, 
ale nepracujícím v režimu zákona 
o sociálních službách. 
6) Ne plně. Osobní kontakt 
je u cílové skupiny nenahraditelný 
a měl by osvědčit řádnou snahu 
o zlepšení pravidel hospodaření 
a zacházení s vlastními financemi. 
7) Pokrytí signálem a komuni-
kační schopnosti klientů to zatím 
plně neumožňují. Rádi budeme 
asistovat při testování.
8) Vzhledem k počtu takových 
případů si to nemyslím. Za vhod-
nější považuji takové společnosti 
postihovat za obcházení zákona. 
9) Zákon by si jistě měl sednout, 
i když úprav a doplnění by jistě 
bylo dost. 

1) Přínosů je několik – zpřístup-
nění možnosti oddlužení zranitel-
ným skupinám lidí (starobní dů-
chodci, osoby invalidní ve II. a III. 
stupni), zpřístupnění širším sku-
pinám dlužníků, které by na ně 
nedosáhli (byť s rizikem na konci), 
zavedení 60% a 3 letá varianta, 
změna ve výpočtu (podřízené 
pohledávky podle § 172, odst.2), 
možnost přerušení a prodloužení 
oddlužení…
2) Ano, bezpodmínečná nula.
3) Vzhledem k tomu, že pětileté 
období je dlouhé na to, aby došlo 
u dlužníka k řadě změn, hodnotím 
změnu pozitivně.
4) Jedná se o zranitelnou skupi-
nu, změnu hodnotím pozitivně, 
ale vnímám trochu problematicky 

u starobních důchodců problém 
se splněním podmínek nároku na 
výplatu starobního důchodu (tedy 
podmínky dosažení důchodové-
ho věku a odpracovaných let).
5) Momentálně je těžko odhad-
nutelné, jak budou soudy této 
možnosti využívat a v jaké podo-
bě ( jak by měla tato služba vypa-
dat, kdo by ji měl poskytovat a za 
jakých podmínek).
6) Myslím si, že tento způsob 
není univerzálním řešením pro 
široký okruh dlužníků, u kterých 
je předpoklad, že do oddlužení bu-
dou po novele směřovat, situace 
každého z dlužníků je jedinečná, 
k úpadku vedlo často něco jiné-
ho… A pořád je řada lidí, pro které 
je elektronický způsob komunika-
ce problém.
7) Viz odpověď v bodě 6, u ně-
kterých dlužníků si dovedu tento 
způsob komunikace představit, 
ale u některých nikoliv, může to 

být i pro některé dlužníky bariéra.
8) V praxi jsem se opakovaně po-
tkala se situací, kdy nebankovní 
společnost poskytla „návod na 
podnikatelský úvěr“ a pak násled-
ně i úvěr poskytla fyzické osobě, 
která nepodnikala a podnikatel-
ský záměr neměla, ale vlastnila 
byt… došlo k vyplacení původní-
ho zástavního věřitele, podmínky 
úvěru byly již od začátku nastave-
ny jako „nesplnitelné“ a kumulací 
smluvních pokut došlo k takové-
mu navýšení dlužné částky, jaké 
by se u spotřebitelského zákona 
nestalo. Byla bych pro regulaci, 
minimálně zastropováním úroků 
a sankcí.
9) Zákon tak, jak je napsaný, 
dal vzniknout celé řadě otazní-
ků, rozdílných výkladů… např. co 
je 1+1 atd., určitě bude muset dojít 
k jeho změně v souvislosti s ev-
ropskou směrnicí, která zavádí 
nulu pro podnikatele.

1) Rozšíří se okruh dlužníků, kte-
ří budou moci využít možnosti 
oddlužit se.  Věřitelům přibyla na 
ochranu jejich zájmů možnost po-
ukazovat na nesplnění povinnosti 
dlužníka vynaložit veškeré úsilí 
ke splacení všech závazků.

2) Exekuční a insolvenční oblast 
má své třecí plochy – např. likna-
vé odblokování exekuce běžných 
účtů dlužníků vstoupivších do in-
solvence. 
3) Pozitivně. Změna otevírá od-
dlužení dalším dlužníkům. Spolu 
se zpeněžením majetku dlužníků 
povede k nastolení rovnováhy 
mezi zájmy dlužníka a věřitele.
4) Opatření je rozporuplné, je po-
třeba zamezit zneužívaní a nepo-
ctivému záměru těchto zranitel-
ných dlužníků.
5) Kraje by měly upravit a navý-
šit systém podpory neziskových 
organizací poskytujících tuto 
službu. Systém by se měl otevřít 
i akreditovaným neziskovým sub-

David Šmejkal
ředitel Poradny při finanční
tísni, o.p.s.

Zita Prošková
pracovník a dluhový poradce 

Člověka v tísni o.p.s
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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
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Potřeba znalosti aktuálních 
předpisů, jejich výkladu a judi-
katur se týká téměř všech práv-
nických a jim příbuzných profe-
sí. Naše Semináře s odborníky 
tak pomáhají nejen insolvenčním 
správcům, ale i advokátům, věři-
telům, advokátním koncipientům 
a exekutorům. Tím to ale nekončí, 
protože stejné tempo musí udr-

žovat i jejich zaměstnanci a asis-
tenti.
V letošním roce se posluchači 
a zájemci o insolvenční právo 
na seminářích s odborníky mohli 
seznámit nejen s insolvenční teo-
rií, ale i s praxí soudů a kolegů insol-
venčních správců. Mezi mluvčími 
jsme přivítali zástupce krajských 
i vrchních soudů, zástupce Ústav-

ního soudu, Ministerstva sprave-
dlnosti ČR, insolvenční správce 
a další odborníky z prostředí in-
solvence. 

Celý náš seminářový rok může-
me zhodnotit jako úspěšný a už 
pro Vás s chutí připravujeme se-
mináře na jaro 2019.

LM

NIKDY NEKONČÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ

Oblast oddlužení je velmi proměnlivá a teorie nemusí nutně korespondovat s praxí. Udržet tempo 
s neustálými novelizacemi zákonů a úpravami předpisů často vydá práce na další úvazek. Insolvenční 
správci musí detailně znát aktuální znění práva a řídit podle něj proces oddlužení.

DODATEČNÝ PRODEJ SEMINÁŘŮ

NEMOHLI JSTE SE ZÚČASTNIT POŘÁDANÉHO SEMINÁŘE?
BYL SEMINÁŘ JIŽ OBSAZENÝ?

NYNÍ MÁTE MOŽNOST ZAKOUPIT SI MATERIÁLY Z VYBRANÝCH SEMINÁŘŮ DODATEČNĚ.

AUDIO NAHRÁVKU A VEŠKERÉ MATERIÁLY V ELEKTRONICKÉ ČI TIŠTĚNÉ PODOBĚ!

WWW.INSOLVENCNIZONA.CZ/SEMINARE-S-ODBORNIKY/ARCHIV-SEMINARU
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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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KONFERENCI INSOLVENCE 2019 LETOS DOMINOVALO OSTŘE 
SLEDOVANÉ TÉMA – NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA, 
KTERÁ DO OBORU PŘINESLA ŘADU ZMĚN I OTAZNÍKŮ

O hlavním tématu již šestého roč-
níku odborné konference Insol-
vence nebylo pochyb již mnoho 
měsíců předem. Vždyť jen pár dní 
před tím, než se v pátek 7. červ-
na v pražském Wellness hotelu 
STEP sešlo téměř 150 insolvenč-
ních správců, soudců, advokátů, 
znalců, zástupců státní správy 
a dalších profesionálů z oblasti 
insolvenčního práva, začala platit 
novela insolvenčního zákona. Ta 
přinesla nejen podstatné úpra-
vy podmínek oddlužení, ale také 
řadu dalších změn, jež se oblasti 
insolvencí dotkly. A tak není divu, 
že se jimi účastníci konference 
Insolvence 2019 intenzivně zabý-
vali.

Například místopředseda Kraj-
ského soudu v Českých Budějo-
vicích a Právník roku JUDr. Ing. 
Zdeněk Strnad, Ph.D. MPA ve 
svém příspěvku poukázal na ně-
které z nejistot, které se mohly 
objevit při výkladu novely. Mimo 
jiné vysvětlil jeden z nejdiskutova-
nějších problémů – zda částka ur-
čená v rámci oddlužení na platbu 
věřitelům (tzv. minimální částka) 

obsahuje rovněž platbu výživné-
ho. Dle doktora Strnada tomu tak 
skutečně je. Proto se může v pra-
xi stát, že dojde k úhradě odmě-
ny insolvenčnímu správci, stejně 
vysoká částka půjde na alimen-
ty, které se doplatí do plné výše, 
a na ostatní věřitele už se nemusí 
vůbec dostat. Kromě toho Strnad 
upozornil na značné množství ná-
vrhů, které může dlužník podat, 
což umožňuje návrhy používat 
jako zbraň, nebo zmínil značnou 
„gravitační“ sílu novely. Ta podle 
něj způsobí, že se i na stará říze-
ní postupem času začne nahlížet 
novou optikou a pro práci s dluž-
níky bude volen benevolentnější 
přístup.

Že je konference Insolvence 
jedinečnou odbornou platformou 
svého druhu potvrdilo i vystou-
pení dalších řečníků. Místopřed-
seda Krajského soudu v Ostravě 
Mgr. Rostislav Krhut, jenž je rov-
něž držitelem ocenění Právník 
roku, mluvil o praktických dopa-
dech novely na činnosti insol-
venčního správce. Dlužníci, kteří 
v rámci procesu oddlužení splatí 
nad 30 % svých závazků, podle 

něj proplují systémem bez vět-
ších potíží. Hlavní těžiště práce 
tak bude u lidí, jimž se nepodaří 
30 % dosáhnout. Dále doplnil, 
že při zpeněžování majetku 
se bude prodávat všechen maje-
tek, reálně se však bude testovat 
hranice zhruba 25 000 Kč za mo-
vité věci, což odpovídá minimální 
odměně insolvenčního správce. 
Zároveň upozornil na ratio zpe-
něžování. Například pokud dojíž-
dí dlužník do zaměstnání vozem, 
dává smysl mu automobil nechat.

Za Ministerstvo spravedlnos-
ti ČR na konferenci vystoupil 
Mgr. Ondřej Zezulka, vrchní mi-
nisterský rada oddělení civilního 
práva procesního a insolvenční 
legislativy. Publiku představil pře-
hled vydaných nebo chystaných 
vyhlášek a vládních nařízení, jež 
novelu insolvenčního zákona do-
tvářejí. Dále mluvil také o vyda-
ných insolvenčních formulářích 
a výhledu na jejich další vývoj. Re-
álná data z oddlužení pak před-
stavila advokátka a zakladatelka 
společnosti InsolCentrum, s.r.o 
JUDr. Jarmila Veselá. Mimo jiné 
poukázala na celou řadu nepřes-
ných údajů, na jejichž základě byly 
činěny závěry při diskusi o takzva-
ném nulovém oddlužení. Záro-
veň uvedla, že institut oddlužení 
je v Česku nejúspěšnější v Evro-
pě.

Na evropském poli se pohy-
boval také Of Counsel v pražské 
kanceláři Clifford Chance LLP 
a vyučující na Institutu ekono-
mických studií FSV UK v Praze 

… pokračování ze str. 1
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Tento úkol teď plní ministerstvo 
spravedlnosti, které si podle ředi-
tele odboru insolvence Martina 
Richtera neumí nyní představit, 
že by se na tom něco změnilo. 
Insolvenční správci, sdružující 
se samovolně do několika růz-
ných organizací, přesto řeší, zda 
by bylo lepší, kdyby patřili pod 
Českou advokátní komoru, nebo 
pod zcela nově vzniklou insti-
tuci. Téma se probíralo rovněž 
na KONFERENCI INSOLVENCE 
2019, jejímž bylo INFO.CZ medi-
álním partnerem.

Insolvenční správci nejsou jen 
právníky, řada z nich má ekono-
mické vzdělání. Ti, kteří ale práv-
níky jsou, mnohdy vykonávají 
rovněž advokacii a patří tak i ke 
členům České advokátní komo-
ry. Z 500 insolvenčních správců 
jich patří podle údajů České ad-
vokátní komory mezi advokáty 
asi 400. Právě z jejich řad tak 
mnohdy zaznívají názory, že by 
bylo lepší, kdyby se také o in-
solvenční správce starala prá-
vě ona, a to místo ministerstva 
spravedlnosti, jemuž je tato čin-
nost svěřena v současnosti.

Podle ředitele odboru insol-
vence tohoto resortu Martina 
Richtera ale není stát připraven 
na to, aby se role garanta vzdal. 
A to i kvůli tomu, že právě insol-
vence považuje za věc celospo-

lečenského významu. Přesun 
kompetencí, dohledu či licenco-
vání by tak podle něj ministerstvo 
spravedlnosti nepodpořilo.

Velmi problematické by pak 
podle něj bylo, kdyby právě tyto 
pravomoci měly přejít pod Čes-
kou advokátní komoru, a to kvůli 
tomu, že reprezentuje jiné hod-
noty a principy. Podle Richtera 
jde totiž o komoru, jejímž účelem 
je hájit zájmy advokátů a advo-
kátního stavu a vycházet ze vzta-
hů mezi advokátem a klientem. 
Insolvenční správce musí být na-
opak podle něj nestranný, podob-
ně jako soudce.

Zároveň je ale podle ředite-
le odboru insolvence legitimní 
se bavit o budoucnosti insol-
venčních správců. Jak uvedl 
i legislativec ministerstva spra-
vedlnosti Ondřej Zezulka, musí 
se ale nejprve vyjasnit, jak vlast-
ně tuto profesi do budoucna chá-
pat. Například, zda se insolvenční 
správci naplno nepřeklopí do ve-
řejnoprávního orgánu, který bude 
mít i vlastní rozhodovací pravo-
moci – pak by byla vhodná i jejich 
nová organizace.

NĚKOLIK ORGANIZACÍ

Insolvenční správci v součas-
nosti nemají, na rozdíl třeba od 
advokátů či notářů, vlastní ko-

moru, která by za ně mluvila 
a reprezentovala jejich zájmy. 
Stav je naopak značně roztříště-
ný a na dobrovolné bázi existuje 
hned několik zastřešujících orga-
nizací, které za insolvenční správ-
ce vystupují. 

Jde například o Asociaci insol-
venčních správců, kterou jako 
prezident vede Daniel Ševčík. 
Ten je mimochodem rovněž čle-
nem představenstva České ad-
vokátní komory. A v souvislosti 
s možným novým uspořádáním 
se řeší rovněž to, zda by takovýto 
souběh vůbec byl možný.

Insolvenční správci, kteří jsou 
zároveň advokáti, si totiž pod-
le hlasů, které na konferenci 
zaznívaly, nechtějí vybírat mezi 
členstvím v jedné z komor. Otáz-
ku neslučitelnosti by ale, soudě 
z jednotlivých vystoupení Martina 
Richtera, ministerstvo do souvi-
sejících debat podle všeho vráti-
lo. „Prosím, abyste nepokračovali 
v úvahách o neslučitelnosti, to by 
zlikvidovalo systém jako takový,“ 
uvedl dokonce již zmíněný Dani-
el Ševčík, za což si vysloužil živel-
ný potlesk.

Dále existuje zejména Unie 
spolků insolvenčních správců. Ta 
zastřešuje jednotlivé dříve vznik-
lé spolky, v nichž se sjednotily na-
příklad insolvenční správci z Mo-

ZAČLENÍ ADVOKÁTNÍ KOMORA I INSOLVENČNÍ SPRÁVCE? 
OZÝVAJÍ SE HLASY PRO, MINISTERSTVO ALE NESOUHLASÍ

Insolvenční správci se právě vyrovnávají s náběhem nových pravidel. Zároveň ale opět zintenzivnily 
hlasy, podle nichž by měla tato profese spadat pod určitou komoru, která by reprezentovala její zájmy 
a zároveň vykonávala dohled nad činností jednotlivých správců.
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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
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2 b) Přehled jednání významných 

pro správu a zpeněžení zpeněže-

ného majetku.

3 c) Přehled (dosud vzniklých) 

přednostních pohledávek souvi-

sejících se zpeněženým majet-

kem, které insolvenční správce 

již uspokojil a které ještě uspoko-

jit zbývá.

4 d) Přehled výdajů vynaložených 

v souvislosti se správou a zpeně-

žením zpeněžovaného majetku 

se zdůvodněním výdajů, které 

nejsou obvyklé.

5 e) Vyúčtování odměny a hoto-

vých výdajů insolvenčního správ-

ce souvisejících se zpeněženým 

majetkem.

6 f) Přehled zpeněžení majetko-

vé podstaty s výsledkem, jehož 

bylo dosaženo.

7 g) Uvedení věcí, které nebyly 

zpeněženy, s odůvodněním, proč 

k tomu (zatím) nedošlo.

8 h) Informaci o existenci zástavy, 

zda zajištěný věřitel požádal o její 

zpeněžení a v takovém případě 

též informaci, kdy lze očekávat 

zpeněžení zástavy a zda lze oče-

kávat přebytek tohoto zpeněžení 

(hyperochu) a v jakém časovém 

horizontu (co zpeněžení brání).

9 i) Výši zjištěných a sporných 

nezajištěných pohledávek (zvlášť 

nepodřízených a zvlášť podříze-

ných) a částku, která na ně byla 

dosud plněna.

10 j) Částku, která má být mezi 

nezajištěné věřitele rozdělena na 

základě Zprávy, a údaj o podílu 

rozdělované částky ku výši uspo-

kojovaných pohledávek.

Autor: Mgr. Tomáš Jirmásek

Pokračování najdete na: www.insolvencnizona.cz/clanky

definuje rozsah zpeněžované-

ho majetku v režimu oddlužení 

plněním splátkového kalendáře 

se zpeněžením majetkové pod-

staty. Institut chráněného obydlí 

nedopadá ani na ostatní způsoby 

řešení úpadku, tedy na konkurs 

a reorganizaci. 

Zaznamenali jsme však i názo-

ry opačné, tedy že ochrana oby-

dlí dopadá i na zajištěný majetek. 

S tímto názorem se ale nemů-

žeme ztotožnit, neboť by došlo 

k nespravedlivému znevýhodně-

ní zajištěných věřitelů, kteří by, 

oproti věřitelům nezajištěným, 

nebyli uspokojeni vůbec – zajiš-

těný věřitel se musí do řízení při-

hlásit přihláškou, musí se dovolat 

zajištění (aby se stal zajištěným 

věřitelem) a pak má právo na 

uspokojení ze zpeněžení zajiš-

těného majetku. Pokud se zajiš-

tění nedovolá, jde o věřitele ne-

zajištěného. Pokud se zajištěný 

věřitel uspokojuje jen z výtěžku 

zpeněžení zajištění (§ 398 odst. 

VÝPOČET CHRÁNĚNÉHO OBYDLÍ

Na zajištěný majetek institut chrá-

něného obydlí dle názoru autorů 

tohoto článku nedopadá. Nadále 

mají zajištění věřitelé právo požá-

dat o zpeněžení zajištěného ma-

jetku bez zřetele k tomu, jedná-li 

se snad o chráněné obydlí. Rov-

něž tak institut chráněného obyd-

lí nedopadá za způsob oddlužení 

zpeněžením majetkové podsta-

ty (§ 398 odst. 2 insolvenčního 

zákona), neboť chráněné obydlí 

podle ustanovení § 398 odst. 6 

insolvenčního zákona odkazuje 

toliko na ustanovení § 398 odst. 

3 insolvenčního zákona, které 

Insolvenční zákon ve své novele účinné od 1. 6. 2019 v ustanovení § 398 nově upravuje způsoby 
oddlužení a to zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře se zpeněže-
ním majetkové podstaty. Protože při obou způsobech oddlužení je dlužníku zpeněžován hod-
notný nezajištěný majetek, přišel zákonodárce s institutem chráněného obydlí, které v režimu 
oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty stanoví (§ 398 
odst. 6 insolvenčního zákona), že dlužník není povinen vydat ke zpeněžení své obydlí, jehož 
hodnota nepřesahuje hodnotu určenou Nařízením vlády č. 189/2019 Sb. účinné od 1. 8. 2019. 
Úmyslem zákonodárce bylo z důležitých sociálních důvodů chránit dlužníkovi jeho přiměřené 
obydlí a zachovat mu tak určité minimální materiální zázemí. Částka na zajištění obydlí v dlužní-
kově bydlišti odpovídá kupní ceně věci srovnatelné s obydlím dlužníka.
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Aktuální otázky insolvenčního řízení – Brno
Mgr. Renáta Maixnerová

ODDLUŽENÍ

Upozornění na chyby při podávání návrhů

• Důvody pro nepřihlížení k insolvenčnímu návrhu

• nejčastěji nedostatky při předkládání plné moci
• není vůbec přiložena
• na plné moci není úředně ověřena pravost podpisu zmocnitele
• plná moc nebyla zaslána v konvertované podobě

• rozdílná identifikace dlužníka v návrhu a ověřovací doložce

• rozdílná identifikace dlužníka na plné moci a ověřovací doložce

2

Upozornění na chyby při podávání návrhů

• Insolvenční správce s pozastaveným výkonem činnosti

• týká se zejména insolvenčních správců, kteří mají pozastaven výkon

činnost z důvodu, že se stali ohlášenými společníky v.o.s.

• takový insolvenční správce jako fyzická osoba nemůže sepsat

a za dlužníka podat návrh podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona

• plná moc k sepsání a podání návrhu musí být udělena insolvenčnímu

správci – v.o.s., jinak se k návrhu nepřihlíží (§ 97 odst. 5 IZ)

3
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Porušení požadavku náležité pečlivosti ve vztahu k plnění přijatému

od dlužníka na základě právního úkonu (splátky úvěru) učiněného v rámci

běžného obchodního styku (vymezeného trváním úvěrového vztahu) nelze

dovozovat jen z práva banky (jiné úvěrové instituce) žádat od úvěrového

dlužníka podklady ke zjištění jeho aktuálních příjmových a majetkových

poměrů i v průběhu úvěrového vztahu (článek IX. bod 1. písm. a/ úvěrové

smlouvy). Požadavku náležité pečlivosti odpovídá, přikročí-li banka

k uplatnění tohoto práva bez zbytečného odkladu poté, co při pravidelném

(běžném) průběhu úvěrového vztahu vyjde najevo (banka zjistí, lhostejno

jak, nebo měla zjistit), že zde jsou skutečnosti nasvědčující zhoršujícímu

se ekonomickému stavu úvěrového dlužníka.
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NEPŘEDLOŽENÍ SMĚNKY

• 101 VSPH 126/2006 ze dne 6. 1. 2017 – R 137/2018:

Nepřiloží-li věřitel v insolvenčním řízení k přihlášce nevykonatelné
pohledávky ze směnky originál této směnky a nepředloží-li tuto směnku
do konání přezkumného jednání (s výjimkou např. procesní situace,
kdy směnka je již v soudní úschově z důvodu probíhajícího soudního řízení
o zaplacení směnky), insolvenčnímu správci nezbývá nic jiného než pravost
takové směnečné pohledávky popřít, neboť nemá osvědčeno, že věřitel
je majitelem tvrzené směnky, resp. že taková směnka vůbec existuje.
Pokud věřitel nepředloží směnku ani v incidenčním sporu o určení pravosti
pohledávky ze směnky, nemůže věřitel v tomto incidenčním sporu uspět.
V takovém případě není dán prostor pro výzvu dle § 114b o. s. ř. a není
možné rozhodnout ve prospěch žalobce rozsudkem pro uznání vydaným
dle § 114b odst. 5 o. s. ř.

71

NEPŘEDKLOŽENÍ SMĚNKY, SMĚNEČNÝ 
PLATEBNÍ ROZKAZ
• 37 ICm 2360/2013, 13 VSOL 67/2015-103, KSOS 8 INS 

22386/2012, ze dne 15. 9. 2015:
Směnka je dokonalým cenným papírem, do něhož je právo vtěleno
a s osudem listiny tak neoddělitelně spjato, přičemž již pouhá existence
formálně bezvadné listiny zakládá samostatný, nesporný a abstraktní
směnečný závazek. Podle odvolacího soudu originál směnečné listiny
by bylo třeba přiložit k přihlášce pohledávky tehdy, kdyby byla přihlášena
pohledávka ze směnky, tak, jako je tomu v případě, kdy se oprávněný
ze směnky postupem podle ustanovení § 175 o.s.ř. domáhá v soudním
řízení vydání směnečného platebního rozkazu. Za situace, kdy je
oprávněnému nárok ze směnky již přiznán vykonatelným směnečným
platebním rozkazem, byť v přihlášce pohledávky jako důvod vzniku
pohledávky je uvedena směnka, není třeba vedle vykonatelných
směnečných platebních rozkazů přikládat k přihlášce pohledávky též
originály směnek. Takový závěr podle přesvědčení odvolacího soudu
nevyplývá ani z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.6.2010, sp. zn.
29 Cdo 252/2009, které je veřejnosti přístupné na webových stránkách
Nejvyššího soudu a z něhož vycházel soud prvního stupně při svém
rozhodování.
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