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Vše o insolvenci na jednom místě

K MOŽNOSTI ZASTAVENÍ
INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ PŘI
ZRUŠENÍ SCHVÁLENÉHO
ODDLUŽENÍ. KE SPRÁVNÉ APLIKACI
PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ.

7. ROČNÍK

2020

Sedmý judikát komentovaný Tomášem Jirmáskem

PRÁVNÍ VĚTA
KAPACITY Z OBORU
AKTUÁLNÍ TÉMATA
ZKUŠENOSTI Z PRAXE
DISKUZNÍ PANELY

Aplikace ust. § 418 odst. 4 a 5 InsZ ve znění účinném od
1. 7. 2017 na oddlužení schválené před uvedeným datem odporuje pravidlům výkladu nepravé zpětné účinnosti.
Zastavit insolvenční řízení postupem předjímaným v ust.
§ 418 odst. 5 InsZ ve znění účinném od 1. 7. 2017 by v situaci,
kdy oddlužení dlužnice bylo schváleno před 1. 7. 2017, bylo
v rozporu s principem ochrany minulých právních skuteč… pokračování na str. 5
ností.

KONFERENCE BUDE!

!

INSOLVENČNÍ PRÁZDNINY SKONČILY.
OD ZÁŘÍ MOHOU VĚŘITELÉ
ZNOVU PODÁVAT NÁVRHY

9. ŘÍJNA 2020
PRAHA

Dočasné insolvenční prázdniny přinesl zákon přijatý ve
stavu legislativní nouze – tzv. Lex Covid Justice. Podle tohoto zákona nebylo až do 31. srpna možné podat
věřitelský insolvenční návrh. K podanému návrhu by
soud nepřihlížel. Od počátku září je to ale opět možné.

NEJVĚTŠÍ AKCE ROKU
VÍCE NA STR. 6

… pokračování na str. 4

UVNITŘ LISTU NAJDETE:
Výkon funkce insolvenčního správce
prostřednictvím vícero ohlášených
společníků zároveň.
Str. 8

Insolvence
v mediích
Str. 10

Virtuální asistentka
– Robot, nebo člověk?
Str. 12

www.insolvencnizona.cz

LETOS ZATÍM NEJVĚTŠÍ DRAŽBA BYLA
ZA 121 MILIONŮ KORUN
V poslední letech převažuje mezi dražebníky
trend, že dražby jsou nahrazovány jinými formami prodeje. Nejčastěji je nahrazují elektronické
aukce nebo výběrová řízení, neboť umožňují
prodávajícím si zvolit, zda budou nebo nebudou
akceptovat vítěznou nabídku, což u dražby dle
zákona o veřejných dražbách samozřejmě nelze.
Naše doposud největší dražba v letošním roce
bylo 47 bytových jednotek v Brandýse nad Labem, které se dražily jako jeden celek. Z vyvolávací ceny 115 milionů korun se podařilo licitací
navýšit na cenu dosaženou vydražením, která
představovala částku 121 milionů korun. Další
velkou dražbou, která zatím čeká na doplacení,
termín je do konce listopadu, je areál ČKD Blansko. Ten se podařilo vydražit za 81.800.000 korun. Jinak letos převažují dražby menší, v řádech
stovek tisíc a jednotek milionů korun, několik
našich dražeb bylo i v řádech desítek milionů
korun.

síců zatím vychází navýšení dokonce třikrát vyšší.
Doposud jsme v tomto roce (údaje platí k začátku
měsíce září, kdy byla uzávěrka tohoto textu) zorganizovali celkem 334 elektronických aukcí, 101 dobrovolných dražeb, z nichž pouze tři byly kamenné,
ostatní byly elektronické, dále jsme připravili 12 nedobrovolných dražeb a 17 výběrových řízeních.
K začátku měsíce září letošního roku vedeme
průběžnou statistiku dražebníků za rok 2020. Doposud se nám podařilo vydražit majetek celkem
za 667.730.054 korun, takže podle nastaveného
trendu bychom se ke konci roku teoreticky mohli
přiblížit, pokud zachováme tento průměr na měsíc,
k bájné metě jedna miliarda korun, která se nám
v minulosti již několikrát podařila překonat a získali
jsme za to jako první dražebník v České republice
titul dražebníka roku.

Co se týče statistických údajů, tak v loňském
roce jsme zaznamenali téměř přesně dvakrát
více aukcí než dražeb a letos za prvních osm mě-

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
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Mgr. Bc. Josef Machů
machu@prokonzulta.cz
Licitátor a dražebník
dražební společnosti PROKONZULTA

www.prokonzulta.cz

partner insolvenčních správců
od roku 2008
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SEMINÁŘE S ODBORNÍKY
Naše zkušenosti pro vaši praxi

PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE:
KONEČNÁ ZPRÁVA
1. ŘÍJNA I PRAHA
Mgr. Tomáš Jirmásek a JUDr. Jiří Voda, LL.M.

KONFERENCE INSOLVENCE 2020 – 7. ROČNÍK
9. ŘÍJNA I PRAHA

INSOLVENČNÍ MINIMUM
20. ŘÍJNA I BRNO
Mgr. Lukáš Pachl

USPOKOJENÍ NÁROKŮ ZAJIŠTĚNÉHO VĚŘITELE
A INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
5. LISTOPADU I ÚSTÍ NAD LABEM
Mgr. Jáchym Oswald

NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
– VERZE 2019 (ROK POTÉ) A VERZE 2020 (ROK NULA)
10. LISTOPADU I BRNO
3. PROSINCE I PRAHA
Mgr. Tomáš Jirmásek

INCIDENČNÍ SPORY Z POPŘENÍ POHLEDÁVEK
A AKTUÁLNÍ OTÁZKY ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM
12. LISTOPADU I PRAHA
1. PROSINCE I BRNO
JUDr. Jolana Maršíková

PŘÍPRAVA NÁVRHŮ NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ
24. LISTOPADU I BRNO
Mgr. Lukáš Pachl

Vážení
zóny,

čtenáři

Insolvenční

končí období vládní podpor a opatření proti podávání
insolvenčních návrhů ze strany věřitelů. Jaký lze očekávat
další vývoj není prozatím zcela
jasné. K tématu jsme se vyjádřili prostřednictvím deníku E15
a Hospodářských novin. Odkaz
na články najdete uvnitř tohoto
čísla.
Rád bych vás pozval na
největší insolvenční akci roku
KONFERENCI
INSOLVENCE
2020. Témata budou opět pestrá. Zaměříme se jak na praktické otázky ohledně vyhodnocení Novely insolvenčních
předpisů, tak na vzniklou situaci v souvislosti s Covid. Důležité
téma bude postavení správců
v praxi a také jejich povinnosti.
Jak bude vypadat implementace Směrnice o preventivní
restrukturalizaci, se dozvíte
od kapacit z oboru. Závěrečné
téma konference bude panelová diskuze o výhledu vývoje
oddlužení a jeho srovnání s jinými členskými státy EU.
Přeji vám úspěšný podzim
a budeme se těšit na viděnou
ať už na konferenci, nebo na
některém z našich seminářů.
Mgr. Tomáš Valášek
výkonný ředitel
Insolvence 2008, a.s.

AKTUÁLNÍ OTÁZKY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ
A LIKVIDACÍ
26. LISTOPADU I PLZEŇ
Mgr. Soňa Kacovská, JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D.
a Mgr. Viktor Švantner

WWW.INSOLVENCNIZONA.CZ/SEMINARE
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INSOLVENČNÍ PRÁZDNINY SKONČILY. OD ZÁŘÍ
MOHOU VĚŘITELÉ ZNOVU PODÁVAT NÁVRHY
… pokračování ze str. 1

Pokud chtěl dlužník podat návrh sám na sebe, mohl tak učinit
i v průběhu prázdnin. Věřitelé ale
museli čekat na konec ochranné
doby. Poprvé mohli insolvenční návrh na svého dlužníka podat prvního září.

NA PŘELOMU ROKU BUDE
SITUACE JASNĚJŠÍ
„Zcela jistě se nám hned v září přihlásí celá řada věřitelů, kteří čekali na první zářijový den, až budou
moci podat validní insolvenční návrh na svého dlužníka,“ míní výkonný ředitel společnosti Insolvence
2008 Tomáš Valášek. Vývoj je podle Valáška těžké odhadovat, takových návrhů totiž mohou být vyšší
desítky, či dokonce stovky.
Na přelomu roku by se mohl
zvýšit počet insolvenčních řízení,
v nichž se ocitnou fyzické osoby.
„Bude se jednat o lidi, kteří přijdou
o práci, znovu budou muset začít
splácet splátky úvěrů po prázdninách a postupně vyčerpají všechny rozumné způsoby řešení své
situace,“ říká šéf Insolvence 2008.

„Zároveň se bude jednat o lidi tak
zodpovědné a uvědomělé, že nebudou chtít roztáčet nesmyslná
kola dalších půjček a možných
exekucí,“ dodává.

Z EXEKUCE DO ODDLUŽENÍ
Před oddlužovací novelou z roku
2019 bylo nutné, aby dlužník
v oddlužení splatil svým věřitelům
během pěti let minimálně 30 %
dluhů. Od loňského roku ale může
soud oddlužení povolit i v případě,
že dlužník v průběhu pěti let uhradí
alespoň hotové výdaje a odměnu
insolvenčního správce a stejnou
částku bude splácet věřitelům.
Návrh na povolení oddlužení
může podat pouze dlužník sám.
Pokud sám také podává insolvenční návrh, návrh na povolení oddlužení je povinen předložit současně
s insolvenčním návrhem.
Kdyby insolvenční návrh podal
na dlužníka věřitel, musí dlužník
návrh na povolení oddlužení doplnit nejpozději do třiceti dnů ode
dne, kdy mu byl insolvenční návrh
věřitele doručen. O této možnosti
musí být dlužník poučen.

SEPSÁNÍ NÁVRHU NA
POVOLENÍ ODDLUŽENÍ
Osobou oprávněnou sepsat za
dlužníka návrh na povolení oddlužení je advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo
akreditovaná právnická osoba,
která obdržela povolení od Ministerstva spravedlnosti. Takových
akreditovaných osob je v současné době více než sto a jejich seznam vede ministerstvo. V případě,
že dlužník má sám magisterské
právnické nebo ekonomické vzdělání, anebo má složenu zkoušku insolvenčního správce, smí návrh na
oddlužení sepsat sám.
Návrh lze podat výhradně na
předepsaném formuláři, který ministerstvo v prosinci loňského roku
zjednodušilo. Tento návrh musí obsahovat informaci o očekávaných
příjmech v následujících dvanácti
měsících, stejně jako údaje o příjmech za dvanáct měsíců předcházejících. Dále dlužník předloží
zákonem stanovené listiny, především seznamy majetku a doklady
o příjmech.
Autor: Veronika Hejná
Článek původně vyšel 31. 8. 2020
v rubrice Finexpert Deníku E15

FIRMY SE BRÁNÍ KRACHŮM, PLOŠNÁ OCHRANA UŽ SKONČILA.
DESÍTKY SPOLEČNOSTÍ ALE POŽÁDALY O JEJÍ PRODLOUŽENÍ
Za normálních okolností by cestovní kancelář Firo-tour právě dokončovala katalog s nabídkou zájezdů
pro příští sezonu. Místo toho balancuje na hraně přežití.
Kvůli pandemii koronaviru
spadly tržby páté největší české
cestovce na desetinu a docházejí
jí peníze. A protože včera vypršelo několikaměsíční období plošné
ochrany firem v potížích, kdy díky
narychlo schválenému zákonu
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nemohli věřitelé poslat dlužníky
do insolvence, rozhodla se Firo-tour jednat. A požádala soud
o prodloužení doby hájení. Čas

Autoři: Barbora Pánková a Petr Zenkner

Zdroj: Hospodářské noviny

Pokračování najdete na: www.insolvencnizona.cz
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zresuscitovat svůj byznys tak má
do konce listopadu.

K MOŽNOSTI ZASTAVENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ PŘI
ZRUŠENÍ SCHVÁLENÉHO ODDLUŽENÍ. KE SPRÁVNÉ
APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ.
… pokračování ze str. 1

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2020, č. j. 29 NSČR 170/2018-B-49 (KSUL 43 INS 9570/2015).
Při rušení schváleného oddlužení nelze zastavit insolvenční řízení postupem předjímaným v ust.
§ 418 odst. 5 InsZ ve znění účinném od 1. 7. 2017, bylo-li oddlužení
schváleno před 1. 7. 2017.

DOTČENÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
§ 418 InsZ ve znění účinném do
30. 6. 2017
§ 418 InsZ ve znění účinném od
1. 7. 2017 do 31. 5. 2019
Přechodná ustanovení k zákonu
č. 64/2017 Sb. (dále jen „Novela
2017“)

SKUTKOVÝ STAV
A ROZHODNUTÍ SOUDU
PRVNÍHO STUPNĚ
A ODVOLACÍHO SOUDU
Dlužnice podává dne 13. 4. 2015
insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (A-1), kterému Krajský soud
v Ústí nad Labem (dále jen „insolvenční soud“) po půlročních peripetiích vyhovuje – usnesením ze
dne 6. 10. 2015, č. j. KSUL 43 INS
9570/2015-A-21 mj. zjišťuje úpadek dlužnice, povoluje jí oddlužení
a ustanovuje insolvenčního správce, usnesením ze dne 5. 1. 2016, č.
j. KSUL 43 INS 9570/2015-B-5 pak
oddlužení dlužnici schvaluje, a to
plněním splátkového kalendáře.
Insolvenční
soud
usnesením ze dne 19. 12. 2017, č. j. KSUL
43 INS 9570/2015-B-28 mj. zrušil schválené oddlužení dlužnice
a zastavil insolvenční řízení.
K
odvolání
insolvenčního
správce Vrchní soud v Praze na-

padené usnesení potvrdil usnesením ze dne 26. 2. 2018, č. j. 4
VSPH 62/2018-B-35 (KSUL 43 INS
9570/2015), ve znění opravného
usnesení ze dne 10. 9. 2018, č. j. 4
VSPH 62/2018-B-41 (KSUL 43 INS
9570/2015).
K
dovolání
insolvenčního
správce Nejvyšší soud změnil
komentovaným usnesením ze
dne 31. 3. 2020, č. j. 29 NSČR
170/2018-B-49 (KSUL 43 INS
9570/2015) odvolací usnesení
v části o zastavení insolvenčního
řízení tak, že na majetek dlužnice
se prohlašuje konkurs.
Odvolací i dovolací argumentace insolvenčního správce spočívala v přesvědčení, že věc měla být
posuzována podle InsZ ve znění
účinném do 30. 6. 2017, tedy nebylo lze insolvenční řízení zastavit, nýbrž bylo nezbytné usnesení
o zrušení schváleného oddlužení
spojit s prohlášením konkursu na
majetek dlužnice.

Z ODŮVODNĚNÍ
KOMENTOVANÉHO
USNESENÍ
Výkladem nepravé zpětné účinnosti zákona se Nejvyšší soud ve
své rozhodovací praxi opakovaně
zabýval. Potud je judikatura Nejvyššího soudu jednotná v závěrech, podle nichž:
1) Z povahy procesního práva plyne, že změny, které přináší procesní právo nové, mohou
působit výlučně ode dne naby-

tí účinnosti nového zákona, a to
i pro řízení, jež byla zahájena před
jeho účinností. Účinky procesních
úkonů účastníků i soudu, které
s nimi spojovala či nespojovala
dřívější procesní úprava, však zůstávají zachovány. K tomu srov.
bod XII, str. 180 (356) stanoviska
občanskoprávního a obchodního
kolegia Nejvyššího soudu ze dne
17. 6. 1998, sp. zn. Cpjn 19/98, uveřejněného pod číslem Rc 52/1998
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „Stanovisko“).
2) Nový právní předpis, který řeší stejný právní institut jinak
(zcela nebo jen zčásti) než dosavadní právní úprava, nemusí mít –
obecně vzato – na právní vztahy,
které vznikly před jeho účinností,
žádný vliv. Takováto situace nastává, stanoví-li nový právní předpis,
že se jím řídí jen právní vztahy, které
vznikly po jeho účinnosti, a že tedy
právní vztahy, vzniklé před jeho
účinností, se včetně všech práv
a nároků řídí dosavadními předpisy,
i když tato práva a nároky vzniknou
až po účinnosti nového právního
předpisu. Obvykle však má nový
právní předpis vliv i na právní vztahy, které vznikly před jeho účinností; v takovémto případě nastává tzv.
zpětná účinnost (retroaktivita) nového právního předpisu. K tomu viz
usnesení Nejvyššího soudu ze dne
18. 4. 2000, sp. zn. 21 Cdo 2525/99,
uveřejněné pod číslem Rc 34/2001
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „Rc 34/2001“).
Autor: Tomáš Jirmásek

Pokračování najdete na: www.insolvencnizona.cz
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HLAVNÍ

7. ROČNÍK

9. ŘÍJNA 2020
PRAHA

2020

NEJVĚTŠÍ AKCE ROKU

Sedmý ročník odborné KONFERENCE INSOLVENCE se uskuteční dne
9. října 2020 v konferenčních prostorách Wellness hotelu STEP v Praze. Špičkoví řečníci z řad insolvenčních správců, soudců, neziskových
KAPACITY Z OBORU
organizací, představitelů státní správy i legislativců, se budou věnovat
AKTUÁLNÍ TÉMATA
TÉMATA A PŘEDNÁŠEJÍCÍ: všem zásadním tématům napříč oborem. Program bude nově sestaven
ZKUŠENOSTI Z PRAXE
převážně z panelových diskuzí, které jsou jednou z nejdůležitějších
DISKUZNÍ PANELY
platforem pro výměnu a sdílení názorů všech profesionálů v oblasti insolvenčního práva.

TÉMATA KONFERENCE V PANELOVÝCH DISKUZÍCH
1. VYHODNOCENÍ NOVELY INSOLVENČNÍCH PŘEDPISŮ 2019
PRAKTICKÉ OTÁZKY ODDLUŽENÍ VČETNĚ COVID
• Jaká byla očekávání a jaká je realita
• Kvalita soupisu návrhů a komunikace s dlužníkem – informovanost
a povinnosti dlužníka, nejčastější chyby
• Zhodnocení novely ze strany soudců, zahlcenost soudů a možná řešení
2. POVINNOSTI A POSTAVENÍ SPRÁVCE V PRAXI
• Postavení správce v praxi, vývoj po novele a zohlednění aktuální situace
• Práce insolvenčního správce s dlužníkem
– chráněné obydlí a srážky z příjmů podnikatelů
• Dlužník, který neplní 30% hranici – kontrola snahy dlužníka,
práce s dlužníkem ze strany správce, společné jmění manželů
• Podřízené pohledávky, stanovení jiné výše měsíčních splátek
• Vzděláváni insolvenčních správců
• Odměna insolvenčních správců
PŘEDNÁŠKY A PŘÍSPĚVKY JEDNOTLIVÝCH ŘEČNÍKŮ
• Insolvenční formuláře
• Přehled legislativy, kam dál? (výhled, trendy, směry)
• Dohledová činnost ministerstva spravedlnosti nad insolvenčními správci
3. SMĚRNICE O PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACI
• Nový zákon o preventivní restrukturalizaci
4. ZÁVĚREČNÁ DISKUSE: QUO VADIS ODDLUŽENÍ?
KAM DÁLE ODDLUŽENÍ POSUNOUT, INSPIRACE EVROPOU
• O původu dluhů, neboli uchování prospěšných poznatků v boji o lepší život
• Mezinárodní komparace a přístupy k oddlužení v jiných členských státech EU
• Obecné zhodnocení: Kam dál?
• Dotazy z publika, diskuze
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KONFERENCÍ VÁS PROVEDE:

Mgr. Lukáš Pachl
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- 500 K

Registrujte se ještě dnes!

www.konferenceinsolvence.cz
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

Společnost PROKONZULTA, a. s. je číslo jedna na poli dražeb
v České republice.
Nabízí služby v oblasti:
‣ Dobrovolných veřejných dražeb
‣ Nedobrovolných veřejných dražeb
‣ Elektronických dražeb

partner insolvenčních správců
od roku 2008

www.prokonzulta.cz

Realizujeme již od roku 2000
detailní a komplexní přípravu dražeb,
včetně případného zajištění služeb soudních znalců
nebo právní a daňové podpory navrhovatelů.

Informační newsletter Insolvenční zóna
Společnost PROKONZULTA, a. s.
rychle a transparentně zpeněžuje majetek.
Tím je dosahováno maximálních možných výnosů ve prospěch
dražebních věřitelů.

www.insolvencnizona.cz

PROKONZULTA, a. s. je držitelem rekordu v dosažené částce v rámci jedné dražby
areál Zbrojovka Brno, vydraženo za 707 mil. Kč
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VÝKON FUNKCE INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
PROSTŘEDNICTVÍM VÍCERO OHLÁŠENÝCH SPOLEČNÍKŮ
ZÁROVEŇ. ZMĚNA OSOBY OZNÁMENÉHO OHLÁŠENÉHO
SPOLEČNÍKA V PRŮBĚHU INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ
Šestý judikát komentovaný Tomášem Jirmáskem

Názory prezentované v tomto článku jsou mými soukromými názory. Při vašem hodnocení prosím
o přísnost a o to, abyste mi své názory, výhrady, podněty, ale i náměty na zajímavá rozhodnutí zasílali na
e-mail: tjirmasek@ksoud.pha.justice.cz, Tomáš Jirmásek, soudcem insolvenčního úseku Krajského soudu v Praze od 17. 11. 2011.
Stanovisko Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 27. 5. 2020, č. j. MSP-23/2020-OINS-ORIO/2 k přípustnosti výkonu funkce insolvenčního správce v insolvenčním řízení prostřednictvím vícero
ohlášených společníků zároveň a ke změně osoby oznámeného ohlášeného společníka v průběhu insolvenčního řízení.

PRÁVNÍ VĚTA

DOTČENÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

I. Veřejná obchodní společnost může funkci insolvenčního správce v konkrétním insolvenčním řízení vykonávat toliko
jedním ohlášeným společníkem
zároveň. Není přípustné, aby veřejná obchodní společnost v podání podle ust. § 24 odst. 2 InsZ
oznámila soudu dva a více ze
svých ohlášených společníků.

– § 24 odst. 2 InsZ

II. Zásadně není možné, aby
veřejná obchodní společnost
změnila osobu oznámeného
ohlášeného společníka.

Z textace ust. § 24 odst. 2 InsZ
a § 40 odst. 1 InsZ jednoznačně
vyplývá, že veřejná obchodní společnost (dále též „Voska“) může
funkci insolvenčního správce
v konkrétním insolvenčním řízení
vykonávat toliko jedním ohlášeným společníkem zároveň. Není
tedy možné, aby Voska v podání
podle ust. § 24 odst. 2 InsZ oznámila soudu dva a více ze svých
ohlášených společníků.

Lze připustit změnu v osobě
oznámeného ohlášeného společníka i v průběhu insolvenčního
řízení, avšak pouze z důležitých
důvodů. Konkrétně lze akceptovat, že veřejná obchodní společnost přistoupí ke změně osoby
oznámeného ohlášeného společníka např. tehdy, kdy ten původní
dlouhodobě těžce onemocní.
Opakovaná změna osoby oznámeného ohlášeného společníka
v řízení bez důležitých důvodů zásadně nepředstavuje řádný výkon
funkce insolvenčního správce.
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– § 40 odst. 1 InsZ
– § 5 odst. 1 písm. d) zákona
č. 312/2006 Sb., o insolvenčních
správcích (dále jen „ZoIS“)
– §5 odst. 1 písm. e) ZoIS

Z ODŮVODNĚNÍ
KOMENTOVANÉHO
STANOVISKA

Z výše uvedeného také vyplývá, že ust. § 24 odst. 2 InsZ
představuje procesní pravidlo.
Textace ust. § 24 odst. 2 InsZ
(zejm. části „je ustanovena“
a „neprodleně“) pak odkazuje
na konkrétní procesní fázi, která
se v insolvenčním řízení už zásad-
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ně nemůže opakovat (tj. situaci,
kdy současně dochází k ustanovení Vosky do funkce insolvenčního správce v konkrétním řízení
a zároveň zde ještě není formálně oznámena osoba ohlášeného
společníka způsobilá k výkonu
funkce jejím jménem). Toto ustanovení tedy neumožňuje změnit
osobu oznámeného ohlášeného
společníka. Ani v jiných ustanoveních InsZ se o takové možnosti
nehovoří. Zásadně tak není možné, aby Voska změnila osobu
oznámeného ohlášeného společníka.
Ani v jiných situacích InsZ totiž neumožňuje změnu v osobě
insolvenčního správce „jen tak“,
bez splnění určitých podmínek.
Jak pro odvolání insolvenčního
správce z funkce na jeho návrh
podle ust. § 31 odst. 1 InsZ, tak pro
odmítnutí ustanovení insolvenčního správce do funkce na jeho
návrh podle ust. § 22 InsZ jsou
třeba důležité důvody, mezi které
podle ustálené judikatury vyšších
soudů zásadně nepatří pracovní a organizační aspekty výkonu
funkce [srov. usnesení Vrchního
soudu v Praze ze dne 11. 8. 2011,

č. j. 1 VSPH 959/2011-B-17 (MSPH
93 INS 9615/2011), či ze dne 16.
11. 2011, č. j. 3 VSPH 521/2011-A29). Na základě výše uvedeného
tak lze dle názoru Ministerstva
spravedlnosti (dále jen „MSp“)
per analogiam připustit změnu
v osobě oznámeného ohlášeného společníka i v průběhu insolvenčního řízení, avšak pouze
z důležitých důvodů.
Konkrétně lze akceptovat,
že Voska přistoupí ke změně
osoby oznámeného ohlášeného
společníka např. tehdy, kdy ten
původní dlouhodobě těžce onemocní. Vždy je však třeba mít na
paměti, že insolvenční správce
je svou funkci povinen vykonávat
svědomitě a s odbornou péčí (srov.
§ 36 odst. 1 InsZ) a že insolvenční
řízení musí být vedeno v souladu
se zásadou rychlosti a hospodárnosti [srov. § 5 písm. a) InsZ].
Opakovaná změna osoby oznámeného ohlášeného společníka
v řízení bez důležitých důvodů
tedy zásadně nepředstavuje řádný výkon funkce insolvenčního
správce.
Od změny osoby oznámeného ohlášeného společníka je třeba odlišit situaci, kdy oznámený
ohlášený společník ztratí způsobilost být ohlášeným společníkem (tedy např. mu bude zrušeno

povolení vykonávat činnost insolvenčního správce či přestane
být společníkem insolvenčního
správce). Voska se tak dostane do situace, kdy nedisponuje
osobou oznámeného ohlášeného společníka, a je tedy povinna
neprodleně tuto situaci zhojit
(tedy oznámit nového ohlášeného společníka). Nejedná se proto
o změnu oznámeného ohlášeného společníka ve smyslu
výše uvedeného (kdy Voska
již osobou oznámeného ohlášeného společníka disponuje),
ale o oznámení nové osoby ohlášeného společníka, kdy Voska
v důsledku různých okolností
osobou oznámeného ohlášeného společníka již nedisponuje.

KOMENTÁŘ
Komentované stanovisko řeší
dosud hlouběji neřešené, přesto
však výkladově sporné otázky.
Může za Vosku vykonávající funkci insolvenčního správce jednat
více ohlášených společníků současně? Tedy může Voska oznámit
insolvenčnímu soudu jména více
za ní jednajících ohlášených společníků?
Protože stanovisko dochází
k závěru, že nikoliv, tak jedním de-

chem odpovídá záporně na otázku, která se v té souvislosti nabízí, totiž: Může Voska vykonávající
funkci insolvenčního správce měnit oznámeného ohlášeného společníka v průběhu insolvenčního
řízení? A hned si odpovídá: Nemůže, tedy: Zásadně nemůže.
Než se na obě otázky podíváme blíže, je třeba připomenout
i komentovaným stanoviskem akcentované, totiž že neobsahuje
obecně závazný výklad právních
předpisů; ten bude nabídnut soudy insolvenčními a správními, věřme, že bude shodný.
Komentované
stanovisko
přichází se zdánlivě novým pojmoslovím, které však plyne přímo
z textu InsZ a ZoIS; stanovisko tak
rozeznává:
•
•

ohlášeného společníka a
oznámeného ohlášeného
společníka.

Ohlášených společníků může
mít Voska libovolný počet; z nich
však pro konkrétní insolvenční řízení může podle ust. § 24 odst. 2
InsZ oznámit jen jediného a právě ten bude za Vosku vykonávat
funkci insolvenčního správce,
bude za ní jednat.
Autor: Tomáš Jirmásek

Pokračování najdete na: www.insolvencnizona.cz

AKTUALITY, KAUZY, ROZHOVORY, VZDĚLÁVÁNÍ,
VÝBĚR Z JUDIKATURY A MNOHO DALŠÍHO

WWW.INSOLVENCNIZONA.CZ
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INSOLVENCE V MÉDIÍCH
Vzhledem k opatřením přijatým v souvislosti s koronavirem bylo téma insolvencí v médiích velmi časté.
Také my jsme měli možnost k jednotlivým článkům přispět.

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

Prodám nemovitost – zn. výhodně. Jaká jsou úskalí koupě nemovitosti pod cenou?
• hypoindex.cz

Insolvenční prázdniny končí:
Od září mohou věřitelé znovu
podávat návrhy
• e15.cz/finexpert

Počet insolvenčních návrhů
vzrostl
• e15.cz

Počet nových exekucí a osobních bankrotů klesl. Odborníci s obavami vyhlížejí konec
moratoria
• e15.cz

Ochrana dlužníků kvůli covidu skončila, věřitelé ale zatím s návrhy na insolvence
vyčkávají
• modernirizeni.ihned.cz
• ihned.cz
• Hospodářské noviny
• theworldnews.net

Počet insolvenčních návrhů
v červnu vzrostl o čtvrtinu,
skutečný náraz krize se však
teprve projeví
• Konkursní noviny
• ceska-justice.cz
• ekonomickymagazin.cz
• autoweek.cz
• regionalist.cz
• casopisczechindustry.cz
• ecofin.cz
a další

Ochrana před věřiteli končí.
Čeká se výraznější vzrůst počtu insolvencí
• Hospodářské noviny
• ihned.cz

Firmy se brání krachům,
plošná ochrana už skončila.
Desítky společností ale požádaly o její prodloužení
• Hospodářské noviny
• ihned.cz

Počet insolvenčních návrhů
v červnu vzrostl o čtvrtinu.
Krize se ale teprve projeví
• faei.cz

NOVINKY VE SPRÁVĚ
INSOLVENČNÍCH ŘÍZENÍ
LÉTO JSME VYUŽILI NAPLNO A PŘIPRAVILI
SPOUSTU VYLEPŠENÍ.

INFORMAČNÍ SYSTÉM
INSOLVENČNÍ SPRÁVCE®

Jaké?
Tým programátorů během prázdnin zapracoval nové vychytávky
v softwaru pro snadnější správu insolvenčních řízení. Rozesílání poznámek jednotlivým kolegům prostřednictvím notifikačního centra,
změnu metodiky výpočtu nezabavitelné částky účinné od 1. 7. 2020,
nový adresář provozoven u služby dopis online. Zadávání více zpracovatelů v rámci jednoho ins. řízení a další.

Přelomovou novinkou jsou nové datové schránky
-

Nová přehlednější vizuální podoba
Práce s koncepty datových zpráv
Zasílání odpovědí na datovou zprávu a také přeposlání na e-mail
Hromadná synchronizace zpráv z více datových schránek
Pohodlnější připojování příloh včetně možnosti připojení textové zprávy
Odeslané a doručené zprávy v detailu jednotlivých případů
Sledování historie dokumentů, přehled o způsobu odeslání,
případně příjmu daných dokumentů

SPRAVUJTE
INSOLVENČNÍ PŘÍPADY
S PŘEHLEDEM A LEHKOSTÍ

UŠETŘÍ VÁŠ ČAS A NÁKLADY
POHLÍDÁ VAŠE TERMÍNY
POSLOUCHÁ VAŠE PODNĚTY
A REAGUJE NA NĚ

VYUŽÍVÁ NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE
A DATOVOU SCHRÁNKU
JE VŽDY V SOULADU S LEGISLATIVOU

ZJEDNODUŠÍ SPRÁVU KONKURZU,
ODDLUŽENÍ I REORGANIZACE

UMOŽŇUJE VYHLEDÁVÁNÍ V ASPI
PROPOJUJE S ISIREM
PRACUJE ONLINE
STAVÍ NA ZKUŠENOSTECH

Vše jsme zapracovali do dvou jednoduchých videomanuálů!
Více informací najdete na www.insolvencnispravce.info
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i n so lv e nce

dražby

exekuce

r o z h o d č í ř íz e n í

l ik v id a c e

inzerce

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

předplatné

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.

99
Kč = 1188 Kč
za číslo
za rok

*Pro
studenty
sleva 50%

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
Pr Manager

+420 773 955 328
d.pleskacova@kn.cz

cooPer Press, s.r.o.
čechyňská 419/14a
602 00 brno

BURZA SPRÁVCŮ
likvidátorů a exekutorů

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

1000+

200+

Potenciálních zájemců denně

Aktivních inzerentů

Zveřejnění neomezeného počtu inzerátů jen za 790 Kč bez DPH na rok
+420 602 789 839

www.facebook.com/burzaspravcu

d.knotek@kn.cz

www.burzaspravcu.cz

VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA – ROBOT, NEBO ČLOVĚK?
Odpoví Petra Chlubná, šéfová služby Virtuální asistentka .
Co je vlastně služba Virtuální
asistentka?

Jak moc musí váš tým rozumět
insolvenční problematice?

Virtuální asistentka je tým administrativních pracovnic se základní
znalostí insolvenčního práva, důkladnou znalostí aktuálních legislativních předpisů včetně požadavků
jednotlivých soudů a také specializovaného softwaru, ve kterém řízení zpracovávají.

Nepotřebujeme znát celý insolvenční zákon a být na úrovni insolvenčních správců. Potřebujeme ale
znát obecnou i odbornější rovinu
celé problematiky včetně souvislostí a neustále si doplňovat aktuální informace. Ty pak následně promítnout do běžné agendy. Troufnu
si říct, že podmínkou je, aby nás
práce bavila, protože to není pro
každého.

Jak jste se vy sama k takové
práci dostala?
Před 6 lety jsem přijala nabídku
na pozici Virtuální asistentky pro
insolvenční správce. Zaujala mě
pestrost práce a možnost se někam posunout. Insolvenční problematiku jsem znala jen okrajově
a nevěděla, co vše si pod ní představit. Začátky byly trošku náročnější, ale postupem času jsem
se v oblasti insolvencí adaptovala. Přes školení nových asistentek
a pozici team leadera jsem se vypracovala na vedoucí týmu Virtuálních asistentek.
Jak vidíte vaši práci dnes a jaký
v ní vidíte přínos?
Moje práce zahrnuje nejen běžnou agendu Virtuální asistentky,
ale i komunikaci se zákazníky, organizaci a vzdělávání sebe i celého týmu. Právě vzdělávání je pro
nás velmi důležité, protože musíme
mít stále přehled o aktuálním dění
a zvládnout získané vědomosti přenést do praxe. Software, ve kterém
řízení zpracováváme, je velkým pomocníkem nejen pro nás, ale i pro
samotné insolvenční správce, takže
během naší práce sbíráme podněty
a postřehy k jeho vylepšení. Ty pak
předáváme dál, vývojovému oddělení. Tedy nejen inovace softwaru,
ale hlavně stále měnící se legislativa
je pro nás nekončící proces vzdělávání a posouvání vlastních hranic.

Jaké nejčastější věci řešíte se
správci a jejich asistentkami?
Nejčastěji jednáme s asistentkami
a to právě o podkladech k běžné
agendě, kterou naše virtuální asistentky dále zpracovávají. Pak také
řešíme individuální dotazy ohledně řízení a agendu zpracováváme
podle potřeb jednotlivých správců
v souladu s legislativou (vyhláškou). Často také fungujeme jako
takzvaní „rádci“.
Čeho si na vaší práci nejvíce cení?
Právě odbornou způsobilost virtuálních asistentek a jejich zkušenosti
s rozdílnými požadavky jednotlivých soudů. Hlavně ale to,
že nemusí každý den řešit jen běžnou agendu a čistě administrativní úkony jako například zadávání
přihlášek. Díky nám ušetří značné množství času. Navíc nemusí
v rámci kanceláře řešit zastupitelnost kolegů. My jim garantujeme,
že vždy dbáme na dodržování zákonných postupů při zpracování
běžné agendy pro insolvenčního
správce.
Jaká jsou největší úskalí takové
spolupráce?
Vzhledem k tomu, že virtuální
asistentky jsou odkázány pouze
na veřejně dostupné informace,
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je vždy důležité si na počátku stanovit hranice námi vykonávané činnosti, což si vyžaduje čas jak náš
tak i insolvenčního správce. Toto už
ale máme z mého pohledu velice
dobře vyřešené díky dotazníkům,
které si vždy se správci důkladně
projdeme a osobně vysvětlíme.
Jaký je trend ve využívání
vašich služeb?
Zájem o naši službu ze strany
správců neustále roste. Jsme
nuceni navyšovat kapacity a to
je pro mě z hlediska vzdělávání
virtuálních asistentek nikdy nekončící proces. Legislativa se neustále
mění a nové i stávající asistentky
si musí doplňovat informace tak,
aby mohly okamžitě na jakékoliv
úpravy reagovat v praxi. Na změny
se totiž připravuje spolu s námi
také software, se kterým pracujeme, a to často probíhá ve velmi
rychlém tempu. Práce samotná
vyžaduje také velkou přesnost.
Na druhou stranu je pro nás zájem
správců jakousi odměnou, že svoji
práci děláme správně.
Co vás na vaší práci nejvíce baví?
Hlavně je to různorodost práce
a neustálý seberozvoj v oblasti insolvence. Mnohdy je to dřina, ale
následná radost z toho využít získané vědomosti a zkušenosti je pro
mě osobně odměnou. Insolvenční
obor je velmi dynamický a zároveň
velmi důležitý z hlediska společnosti. Jsem tedy ráda, že můžeme
insolvenčním správcům s vymezenou částí administrativy pomoci.
Petra Chlubná
www.virtualniasistentka.info
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