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CHRÁNĚNÉ OBYDLÍ 
DLUŽNÍKA

DOCUMENT MANAGEMENT 
SYSTEM ZTRÁTY V CESTOVNÍM RUCHU

ZA LOŇSKÝ ROK VZROSTL POČET EXEKUCÍ 
O 6,8 %. MLUVÍ SE UŽ O ZOPAKOVÁNÍ 
MILOSTIVÉHO LÉTA ZA JINÝCH PODMÍNEK
Dluhy bez penále
 Možnost, jak se zbavit dluhů 
u státu nebo obcí, umožnilo 
v minulých týdnech takzvané 
Milostivé léto. Mnoho dluhů bylo 
před touto akcí pro mnoho povinných 
nesplatitelných. Důvodem 
byly nejen odměny advokátů 
a exekutorů, ale také penále. 
Soudy mnohdy schvalovaly úrok 
z prodlení ve výši 100 % ročně 
i vyšší. 

Na základě právní úpravy 
takzvaného Milostivého léta se 
fyzickým osobám, které měly dluh 
vůči státu, naskytla šance splatit 
svůj dluh zjednodušeným, a hlavně 
fi nančně výrazně méně nákladným 
způsobem. Právní úprava 
takzvaného Milostivého léta nabyla 
účinnosti dnem 28. října 2021 
a samotné Milostivé léto skončilo 
letos koncem ledna. 

... pokračování na str. 7

POČET FIREMNÍCH ŽADATELŮ O 
INSOLVENCI POSTUPNĚ ROSTE, MĚSÍČNĚ 
JDE NYNÍ O VÍCE NEŽ 100 SPOLEČNOSTÍ
V prvním čtvrtletí roku 2022 
obdržely soudy celkem 5881 
návrhů na insolvenci, což znamená 
meziroční pokles o 10,5 %. Ubylo 
především žadatelů z řad fyzických 
osob, v případě fi rem naopak 
počet podaných insolvenčních 
návrhů postupně roste. Zatímco
v prvních třech měsících roku 2021 
bylo ze strany právnických osob 

podáno 270 insolvenčních návrhů, 
v prvním čtvrtletí letošního roku to 
bylo 286. „Spolu s dozvuky vleklé 
pandemie na fi rmy naplno dolehlo 
zdražování energií, rostoucí ceny 
materiálů a narušené  dodavatelsko-
odběratelské řetězce. Růžový navíc 
není ani výhled do budoucna. 

... pokračování na str. 6
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Document Management System jako důležitý nástroj kvality
Bez ohledu na velikost nebo oblast podnikání je 
management kvality důležitou součástí existence 
každé organizace. Jednou ze zásadních součástí 
managementu kvality je řízená dokumentace. Nároky se 
v návaznosti na mnoho okolností liší, nicméně podstata 
zůstává stejná. COVID byl v mnoha společnostech 
impulsem ke spuštění digitální transformace. A tak 
odsouvané a dosud nepodstatné dostává prioritu.

 Home Office se skloňuje ve všech pádech a zvyšuje 
se tlak na dostupnost dat z vnitropodnikových systémů,  
a to téměř na každém místě, kde se nacházejí zaměstnanci 
společnosti. Současně je kladen mimořádný důraz na 
bezpečnost všech firemních dat. To vše je schopná 
zajistit jen kvalitní, časem prověřená a bezpečná DMS 
(Document Management Systém). 

 V dnešní době se již nemusíme spoléhat pouze na 
tradiční papírovou formu. K dispozici je propracovaná 
manažerská podpora v podobě systémů pro správu 
elektronických dokumentů a řízení jejich oběhu pomocí 
DMS. Společnosti mají na výběr. Můžou zvolit komerční 
uzavřený produkt, nebo řešení využívající open 
source (otevřený software) technologie jako je DMS. 
Využití open source IT přináší významnou výhodu pro 
koncového zákazníka, a to nejen v podobě ceny.

 Charakteristické pro nejlepší DMS systémy pro 
řízenou dokumentaci je nejen podpora dokumentových 
workflow (pracovní postup, technologický postup), ale 
také úzká vazba zpracování dokumentů na organizační 
strukturu každé firmy. DMS si přitom musí poradit i se 
složitější organizační strukturu větších společnosti 
a s řízením procesu prokazatelného seznámení  
s dokumentací i u pracovníků, kteří se nachází ve více 
než jedné roli.

 Možnost zautomatizovat a řídit práci s dokumenty 
podle organizační struktury je důležitá jak pro efektivní 
zajištění tradičních funkcionalit systémů (zaměstnanec 
se dostane jen k tomu, k čemu má povolení), ale  
i pro ulehčení nároků na kvalitu. Systém umožňuje 
hlídat platnost dokumentů vůči konkrétní skupině 
zaměstnanců a dokáže prokazatelně sledovat, zda se 
její členové s potřebnými dokumenty seznámili. Kdy, 
a s jakou konkrétní verzí, zda s doplňujícím obsahem 
platným pouze pro danou organizační jednotku.

 Tento systém podporuje automatizované vykonávání 
jak opakovaného, tak i jednorázového oběhu dokumentů 
právě dle struktury organizace. Lze tak naplánovat  
a prokazatelně kontrolovat seznamování s nepravidelně 
aktualizovanými dokumenty i opakovaně předkládanými 
například jednou za rok.

Bc. Petr Janša, MBA
asistent dražebníka
PROKONZULTA, a.s.

 
www.prokonzulta.cz

 Systém je neocenitelným pomocníkem zejména  
v situaci, kdy do organizační struktury podniku zavedete 
nového zaměstnance. V takové situaci manažer kvality 
běžně zodpovídá za to, že se nový pracovník průkazně 
seznámí s veškerou dokumentací, která odpovídá jeho 
organizačnímu zařazení a kompetencím souvisejícím  
s jeho náplni práce.

 Systémy plně podporují moderní způsoby práce 
včetně těch vzdálených a mobilních. Uživatelé tak 
mohou těžit z výhod digitálního věku včetně rychlého 
přístupu k požadovanému dokumentu, a to kdykoli 
a odkudkoli. V kanceláři, v terénu, na služební cestě, 
prostě kdekoliv. Výsledkem je celkově vyšší efektivita 
jednotlivců, týmů i celé organizace.

 Užitečnou funkcí systému je eskalace případných 
problémů. Kupříkladu neseznámení se s požadovanými 
dokumenty nebo třeba atypicky dlouhé prodlevy 
mezi výzvou a přečtením – na vedoucí pracovníky. 
Samozřejmostí je sledování jak na úrovni skupin 
(pracovních týmů), tak i konkrétních zaměstnanců. 
Management dostává do rukou mocný nástroj, který 
může využít i na jiné pracovní procesy.

 Organizace musí v rámci své činnosti splnit celou 
řadu zákonných požadavků. V naprosté většině případů 
musí být zodpovědné osoby schopné prokázat, že ke 
splnění těchto povinností skutečně došlo. To se může 
zdát jako samozřejmost, ale v případě nesystémového 
přístupu se dříve nebo později mohou nejen manažeři 
kvality ve svých agendách naprosto ztratit. Systémy 
DMS jsou bezesporu manažerský silný nástroj. Díky 
přesnému sledování a vysoké míře prokazatelnosti 
typu kdo, kdy, kde a co. Nechybí ani možnosti archivace  
a dlouhodobé historie po mnoho let zpětně. V každém 
případě podstatně déle než vyžaduje naše přísná 
legislativa. Díky vysoké přizpůsobivosti lze moderní 
DMS systémy upravit podle představ prakticky každé 
organizace a využít je pro práci s dokumenty na všech 
úrovních řízení.

 Zavedení Document Management Systém nemusí 
být nákladnou záležitostí. Spolu s nastupující digitalizací 
je více než jisté, že bez DMS to v budoucnu neobejde 
žádná společnost. Tak proč nezačít už teď?

... pokračování na str. 4
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PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE:

NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ, AKTUÁLNÍ 
OTÁZKY ODDLUŽENÍ
26. dubna I BRNO

JUDr. JOLANA MARŠÍKOVÁ

Mgr. Tomáš Valášek
výkonný ředitel 

Insolvence 2008, a.s.

SEMINÁŘE S ODBORNÍKY
Naše zkušenosti pro vaši praxi

PROBĚHLÉ SEMINÁŘE:

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI KRAJSKÉHO 
SOUDU V OSTRAVĚ
JUDr. VIKTOR BŘESKA

WWW.INSOLVENCNIZONA.CZ/ARCHIV-SEMINARU

Objednávka zahrnuje kompletní záznam semináře a prezentaci.  

WWW.INSOLVENCNIZONA.CZ/SEMINARE

INSOLVENČNÍ MINIMUM
Mgr. LUKÁŠ PACHL

  ážení čtenáři,

  letošní rok je opět ve znamení turbulentních změn.
  Covid vystřídala situace na Ukrajině a ekonomické 
  dopady již naplno pociťujeme. Doposud se nám i přes 
  rostoucí infl aci podařilo zachovat stejné ceny, nicméně 
jsme i my nuceni přistoupit k promítnutí obecného zdražování do našich 
služeb. 
Všechny naše služby se snažíme držet na vysoké úrovni a zákazníkům 
pomáháme naplno. V případě Sberbank jsme v Insolvenčním správci 
během dvou dnů naprogramovali kontrolní systém, který upozornil na 
všechny evidované účty u této banky a naše Hotline pracovnice propojila 
postižené správce za účelem výměny získaných informací a rychlého 
postupu. 
Téměř rok jsme pracovali na kompletně novém modulu Korespondence, 
který bude spuštěn od dubna, a uživatelé se můžou těšit na spoustu 
chytrých funkcí v prostředí podobnému MS Word.
S rostoucí úsporou nákladů roste poptávka po externích administrativních 
službách, a proto jsme posílili naše oddělení Virtuálních asistentek. 
Letos to bude 11 let, kdy začaly pomáhat insolvenčním správcům se 
zpracováním agendy. 
Věřím, že společně zvládneme i tyto ne příliš pozitivní časy a přeji hezké 
nadcházející jaro.

V
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DALŠÍ ŠANCE JAK ŘEŠIT PROBLÉMY S DLUHY
Projekt je podporován Evropskou Unií
Projekt je zaměřen na tvorbu komplexního řešení 
správy dokumentů organizace. Nejvýznamnějšími 
komponentami jsou spisová služba, finanční doklady, 
produktová dokumentace, provozní dokumentace 
nebo například jednaní nejvyšších orgánů společnosti. 
Vytvořený produkt bude na nejmodernější platformě 
MS SharePoint a MS Dynamics NAV, které jsou dobře 
přijímanou platformou celosvětově i v EU. Zajistí však 
navíc shodu s legislativním pojetím dokumentů.

 Cílem projektu je nabídnout kompletní řešení 
pro digitalizaci veškeré dokumentace společnosti, 
a to komerční i nekomerční, která umožní odstranění 

Co vám přinese zavedení moderní Document Management Systém?

... pokračování ze str. 2
Především zrychlováním toků informací. Na 
současné množství informací již absolutně nestačí 
klasické metody ručního oběhu dokumentů. Dojde  
k podstatnému snížení pravděpodobnosti selhání 
lidského faktoru. U téměř dvou třetin sledovaných 
subjektů dochází ke ztrátě některých důležitých 
dokumentů, u jedné třetiny se toto dělo opakovaně. 
Dochází ke snižování potřeby množství kvalitní 
pracovní síly. Také ke snižování fluktuace zaměstnanců 
ve firmách prokazatelně zvyšuje efektivitu. Nastane 
účinné vyhledávání dokumentů, kdy každá hodina 
strávená zbytečným hledáním dokumentace 
výškou své hodinové sazby snižuje efektivitu firmy 
a následně její zisk. A v neposlední řadě se propojí 
evidence souvislostí dokumentů. Už si nebude nutné 
pokládat následující otázky: Který dokument souvisí 
s touto smlouvou? Kde jsou uloženy dodatky k těmto 
smlouvám? Která verze dokumentu je aktuální?

 Online dokumentace znamená přístup  
k dokumentaci na jakémkoliv místě na jakoukoliv dobu, 
významně tak napomůže ke zvýšení efektivity každé 
organizace. Termíny splatnosti, termíny ukončení 
platnosti certifikace a mnohé další vám opět pomůže 
sledovat řízená dokumentace. Schvalování interních 

dokumentů. Je už schválená smlouva, předpis, nebo 
dražební vyhláška? Už jsou vypracované připomínky 
ke smlouvám, zakázkám nebo vnitropodnikovým 
směrnicím? Řízená dokumentace vám urychlí tyto 
procesy, pomůže s dodržováním termínů a určí 
odpovědnost za provedené úkoly. Opravdu dodržujete 
v organizaci GDPR? Nezapomínejte, že kolující 
dokumenty v listinné podobě mají mnohem větší 
riziko narušení nařízení EU o ochraně osobních údajů. 
V rámci workflow řízená dokumentace umožňuje 
pomocí efektivního workflow připravit pro zákazníka 
řešení přesně na míru, které je schopno zohlednit 
všechny jeho specifické požadavky.

Výhody DMS v nestandartní době (pandemie apod.)?

 Home Office se stává firemním standardem, bez 
dobře fungujícího DMS nebo dokonalého spojení přes 
VPN by jen stěží fungoval. Dodržování hygienických 
odstupů zaměstnanců a zamezení nadbytečného 
styku zaměstnanců. Fyzické dokumenty již nekolují 
společně se zaměstnanci po firmách. Tvorba interní 
dokumentace je snadná i na dálku. Potřebujete 
vytvořit dokument? Připomínkovat jej? Schválit jej? 
DMS je na to připraveno bez jakéhokoliv nežádoucího 

potřeby papíru a papírového archívu, zrychlení tvorby 
obsahu díky lepšímu uspořádání informací a provedení 
nutných operací odkudkoliv prostřednictvím mobilních 
zařízení. 

 Systém je plně v souladu se zákonem č. 499/2004 
sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění  
a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu 
spisové služby povinnost vést spisovou službu  
v elektronické podobě, včetně dodržování požadavků 
Národního standardu pro elektronické systémy spisové 
služby.
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Microsoft SharePoint jako platforma pro DMS splňující nároky na 
spisovou službu
S rostoucím počtem digitálních dokumentů je potřeba 
dokumenty lépe označit a zařadit. A naučit se toto 
označení následně využívat při vyhledávání. Jen tak lze 
efektivně nalézat potřebné informace ve stále větším 
počtu uložených dokumentů. Je nutné si uvědomit, 
že SharePoint není v tomto případě fi nální produkt, 
ale jen účinný nástroj. A aby splňoval všechny nároky 
uživatelů, je potřeba jej to naučit.

 SharePoint je velmi účinný nástroj ke správě dat,
o kterém vědí ve velké míře především pracovníci IT. 
Vědí, k čemu slouží, ale nejsou to pracovníci IT, kdo 
mají naplno využívat jeho přednosti. A tak se nejednou 
můžeme potkat s jejich reakcí, že SharePoint mají, ale 
moc jej nevyužívají, protože je v něm nepořádek. Je 
to klasická odpověď, ze které jasně vychází, že není 
využitý potenciál této platformy pro správu dat. Ze 
strany uživatelů můžeme zaslechnout poznámky, že 
ten systém DMS nefunguje správně, protože nejsou 
schopni vyhledat požadované dokumenty. Kde je tedy 
chyba? Aby využití SharePointu skutečně přineslo 
organizaci výhody, které platforma nabízí, nesmí být 
využíván živelně. Je vhodné, aby byla stanovena přesná 
pravidla, kterými se budou řídit všichni zainteresovaní 
zaměstnanci, kteří s daty pracují.

Klasifi kace dat a klasifi kování dat jednoduše 
znamená, že si data označíme, abychom je mohli 
rychleji identifi kovat. Velmi účinné je využívání 

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

klasifi kace pomocí typu dokumentů. Stanovíme si jasná 
kritéria, pomocí kterých data členíme do jednotlivých 
skupin podle typů dokumentů. Správa přístupů k datům 
a sdílená data neznamenají automaticky data dostupná 
pro všechny. Někdy uživatel DMS zadá do fulltextového 
vyhledávače klíčové slovo a nepodaří se mu vyhledat 
potřebný dokument. Tento výsledek může být přesto 
správný. Firemní data totiž nefungují jako wikipedie, 
uživatelé mají dostupná pouze data, pro jejichž čtení či 
editaci mají přidělena příslušná oprávnění.
Základní rozdělení uživatelů, podle stupně jejich 
přístupových práv je následující:

-    zpracovatel – může číst, editovat, 
                    provádět veškeré operace
-    držitel – může číst, editovat

-    na vědomí – může číst

-    ostatní – nemají vůbec přístup k dokumentu

 Rozšířené možnosti přístupu lze defi novat libovolně, 
například podle jednotlivých oddělení, nebo podle 
profesí. Dobře provedená klasifi kace dat a správně 
nastavená oprávnění pro práci s dokumenty vám 
pomohou naplno využít všechny výkonové možnosti 
platformy Microsoft SharePoint.
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POČET FIREMNÍCH ŽADATELŮ O INSOLVENCI POSTUPNĚ ROSTE, 
MĚSÍČNĚ JDE NYNÍ O VÍCE NEŽ 100 SPOLEČNOSTÍ

Soudy za první tři měsíce roku 2022 obdržely 5881 žádostí o insolvenci, 5595 od fyzických osob, 286 od 
fi remních žadatelů.
Počet návrhů podaných právnickými osobami opět postupně roste, v únoru i březnu byla překonána 
hranice 100 žádostí za měsíc. 
V důsledku vysoké infl ace, skokového růstu úrokových sazeb a prudkého zdražování energií, zboží 
i služeb hrozí, že během jednoho až dvou let vzroste počet žadatelů o insolvenci několikanásobně vzroste.
Vládu v nejbližší době čeká rozhodování o zkrácení lhůty pro oddlužení fyzických osob na 3 roky.

... pokračování ze str. 1

Ekonomický vývoj v čele s infl ací, 
aktuální mezinárodní situace 
a dramatické růsty cen energií 
na jistotě nepřidávají, takže 
v následujících měsících se 
dá očekávat další nárůst,“ říká 
Tomáš Valášek, výkonný ředitel 
společnosti Insolvence 2008, 
která vyvíjí a dodává IT řešení pro 
insolvenční správce a zabývá se 
i jejich odborným vzděláváním.

 Nepříznivá situace dopadá 
i na fyzické osoby, byť počty 
insolvenčních návrhů v jejich 
případě zatím stále klesají, 
meziročně o 11 %. „V případě 
fyzických osob platí, že krize se 
do počtu insolvenčních návrhů 
promítá s větším zpožděním. Lidé 
se fi nanční potíže nejprve snaží 
řešit jinými způsoby, například 
s pomocí rodiny. Aktuálně ale 
opět dramaticky roste počet 
zahájených exekucí a podíváme-
li se do historických dat z období 
poslední ekonomické krize 
a let bezprostředně po ní, je 
pravděpodobné, že během 
jednoho až dvou let vzroste 
počet žadatelů o insolvenci 
až několikanásobně,“ míní 
Valášek. Kromě růstu cen energií 
a bezprecedentní dvojciferné 
infl ace budou mezi hlavními 
důvody také zvyšující se náklady 

na bydlení v důsledku skokového 
růstu úrokových sazeb. „Hypotéku 
na bydlení má dnes zhruba 
milion domácností a řadu z nich 
postupně čeká velmi bolavé 
refi nancování. Lidé, kteří si úvěr na 
bydlení brali před čtyřmi, pěti lety 
a nestihli provést změnu za starých 
podmínek, budou nově platit až 
o polovinu vyšší splátku. To 
je značný zásah do rozpočtu 
i v případě vyšších příjmových 
skupin, natož pak u ekonomicky 
zranitelných rodin,“ varuje Valášek. 
Růst cen a tím pádem méně volných 
prostředků v domácnostech 
se také negativně promítne na 
jejich ochotě utrácet, což bude 
znamenat další těžkosti například 
pro dlouhodobě zkoušený sektor 
služeb.

 Dosavadní několikaletý pokles 
zájmu o oddlužení ze strany 
fyzických osob je podle Valáška 
dán především faktem, že lidé, kteří 
o vstup do insolvence stáli, o něj již 
většinou požádali. Řada ostatních 
dlužníků naopak stále preferuje 
setrvání v exekuci, která je pro 
ně minimálně z krátkodobého 
hlediska ekonomicky výhodnější. 
„Exekuce a insolvence mají 
zákonem dané odlišné podmínky. 
Rozdíl v sumě, která dlužníkům 
měsíčně zůstane, může činit až 
6 tisíc korun navíc ve prospěch 
setrvání v exekuci. Řešením by 

mohla být zákonná úprava, která by 
podmínky srovnala, nebo alespoň 
přiblížila, a tím by zvýšila motivaci 
k zahájení oddlužení. To na rozdíl 
od exekuce předluženým lidem 
umožní takzvaně začít znovu,“ 
upozorňuje Valášek. Změnu by 
podle něj vhodné zvážit už nyní 
v souvislosti s chystaným zkrácením 
lhůtu pro oddlužení fyzických 
osob na tři roky. Ta aktuálně až na 
výjimky dosahuje pěti let. 

 Všeobecný zájem o zahájení 
oddlužení by mohla zvýšit 
také možnost využívat služby 
insolvenčních správců ve 
vzdáleném režimu v podobě online 
schůzek, jako je tomu například 
u advokátů a jejich klientů 
v rámci projektu Skype obhajoby. 
„Insolvence za ostatními oblastmi 
justice v digitalizaci v tomto ohledu 
pokulhává. Naprostou většinu 
úkonů je nutné řešit osobně. 
Technická stránka bezpečné online 
komunikace je přitom připravena 
a úspěšně otestována, zbývá jen 
smysluplně nastavit legislativní 
rámec,“ vysvětluje Tomáš Valášek 
a připomíná ještě jednu oblast, 
která by v letošním roce 
neměla zůstat bez povšimnutí: 
„Zákonodárci by se měli zaměřit 
také na systém odměňování 
insolvenčních správců. Situace 
začíná být kritická, odměny 

POČET INOLVENČNÍCH NÁVRHŮ FIREM ROSTE
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ZA LOŇSKÝ ROK VZROSTL POČET EXEKUCÍ O 6,8 %. MLUVÍ SE UŽ O 
ZOPAKOVÁNÍ MILOSTIVÉHO LÉTA ZA JINÝCH PODMÍNEK

... pokračování ze str. 1

Očekávání od Milostivého léta 
jsou značná. V tuto chvíli ale  jsou 
k dispozici jen odhady, neboť data 
sbírá výlučně Exekutorská komora 
ČR, která uvedla, že by je měla 
mít v březnu. Možná neubude tolik 
dlužníků, protože řada z nich má 
dluhy i u jiných subjektů, jako jsou 
například mobilní operátoři, kteří 
se k Milostivému létu nepřipojili.

Milostivé léto by se mohlo 
zopakovat
 Milostivé léto, které umožnilo
mnoha dlužníkům se snáze zbavit 
exekucí, tedy skončilo. Brzy by 
se však mohlo zopakovat. Bude 

ovšem nutné změnit exekuční řád. 
Ministerstvo spravedlnosti ČR pro 
to již připravuje podklady. „Dohodli 
jsme se s ministrem spravedlnosti 
Pavlem Blažkem, a to nejen na 
základě nějaké naší dohody, ale 
na základě jednání předsedů 
koaličních stran, na tom, že 
důvody pro to, aby se Milostivé 
léto ‚prodloužilo‘, tady jsou,“ 
potvrdil Právu šéf poslanců KDU-
ČSL Marek Výborný. Ten byl také 
spoluiniciátorem Milostivého léta. 
Prozatím se podle něho dohodlo, 
že Ministerstvo spravedlnosti ČR 
připraví návrhy řešení a novelu 
zákona. „Musíme to projednat 
i v rámci koalice, aby na tom 
řešení byla shoda, případně 

dořešit i některé věci, které jsou 
nyní napadány, že nejsou jasné,“ 
dodal Výborný.

Pokračování najdete na:
www.insolvenčnizona.cz
nebo po naskenování QR kódu

Autor: Karel Žítek

V loňském roce bylo zahájeno 445 618 nových exekučních řízení, což je 
o 28 317 více než v roce 2020.

Největší nárůst byl zaznamenán ve východních Čechách. Vyplývá to z dat 
Ministerstva spravedlnosti ČR, která zveřejnil Institut prevence a řešení 
předlužení.

Celkový počet exekučních řízení se z 4,33 milionu vyšplhal na 4,58 
milionu, což znamená, že vzrostl počet exekucí na jednoho dlužníka ze 
šesti na 6,4. Také počet osob, které mají deset a více exekucí najednou, 
se zvýšil ze 157 000 na 168 000.   

VZROSTL POČET EXEKUCÍ 

správcům se nezvyšovaly od roku 
2008, zatímco infl ace prudce roste. 
Řada správců tak už dnes částečně 
fi nancuje provoz kanceláře ze 
svých úspor, aby byli schopni 
nabídnout svým zaměstnancům 
odpovídající fi nanční podmínky 
a udrželi si je. Z dlouhodobého 
hlediska to však není udržitelné a je 
třeba přijít s nějakým systémovým 
řešením,“ uzavírá Valášek.

Autor: Tomáš Valášek
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ZTRÁTY V CESTOVNÍM RUCHU

Letošní sezóna je pro výjezdový 
cestovní ruch lepší, cizinci do 
země však zatím neproudí.
Pandemie Covid-19 a následná 
protiopatření postihla nejvíce 
cestovní ruch. O loňské i letošní 
atypické turistické sezóně 
ovlivněné pandemii jsme hovořili 
místopředsedou Asociace 
cestovních kanceláří. 

Můžete Asociaci cestovních 
kanceláří představit?
   ACK ČR je profesní organizace, 
která sdružuje subjekty působící 
v cestovním ruchu, především 
cestovní kanceláře, cestovní 
agentury, prodejce letenek, 
zájezdové dopravce, památky, 
provozovatele atrakcí pro turisty. 
Zastupuje zájmy cestovních 
kanceláří, angažuje se při 
kultivování trhu cestovního ruchu  
a iniciuje tvorbu příslušné 
legislativy.

Cestovní ruch je odvětvím, na 
kterém se pandemie podepisuje 
velmi výrazně. Jaká je letošní 
turistická sezóna? Horší než ta 
loňská?
   Letošní sezóna (2022) pro 
výjezdový cestovní ruch je lepší 
než ta loňská, ale jsme teprve 
na jejím začátku. Pro příjezdový 
cestovní ruch je stejně špatná, 
jako ta předchozí, protože příjezd 
cizinců do České republiky je 
blokován nesmyslnými předpisy 
Ministerstva zdravotnictví ČR.
V minulosti každý rok ohlásilo pět 
nebo šest cestovních kanceláří, 
že jsou v insolvenci. Kolik 
tuzemských cestovních kanceláří 
zkrachovalo loni?
   V roce 2021 skončilo v insolvenci 
šest cestovních kanceláří, ale 
činnost jich ukončilo několik 

desítek, protože podnikání  
v cestovním ruchu pro majitele 
ztratilo smysl. Dá se předpokládat, 
že tento trend bude ještě 
pokračovat.

Cestovní kanceláře čelí  
i letos značným ekonomickým 
ztrátám. Jak velké byly loni  
a předloni?
   Ztráty v roce 2021 byly větší, než 
v roce 2020. Končil Lex voucher  
a pomoc státu našemu oboru byla 
velmi malá, téměř nulová. Celkové 
ztráty nemáme vyčíslené, na to 
je ještě brzy, ale ztráty budou  
v jednotkách miliard.

Jak se s nimi cestovní kanceláře  
a agentury vypořádávají?
   Některé společnosti mají silné 
majitele a ti pomohou, jiné se 
musejí obracet na banky a jiné 
skončí svou činnost.

Požádaly cestovní kanceláře  
a agentury o pomoc stát? S jakým 
výsledkem?
   Jako jeden z nejpostiženějších 
oborů jsme samozřejmě pomoc 
státu žádali, ale díky nečinnosti 
Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR jsme se dočkali jen velmi 
malé pomoci. Naprostá většina 
cestovních kanceláří a agentur na 
žádnou pomoc nedosáhla.

Co očekáváte od roku 2022?
   Očekávám lepší přístup státu  
k našemu oboru a větší respekt  
k lidem, kteří v tomto oboru pracují.

Spolupracuje Asociace cestovních 
kanceláří ČR s podobnými 
asociacemi v zahraničí? Pokud 
ano, tak jak?
   Jsme ve spojení s mnoha 

ZTRÁTY V CESTOVNÍM RUCHU ODHADUJEME V JEDNOTKÁCH 
MILIARD MÍNÍ JAN PAPEŽ

asociacemi v zahraničí – především 
si vyměňujeme poznatky  
a zkušenosti v oblasti legislativy

Zahraniční cestovní kanceláře 
a agentury mají jistě podobné 
problémy jako ty naše. Víte jak 
se s nimi vyrovnávají? Mohly by 
inspirovat ty naše? Jak?
   Ve většině evropských zemí byla 
podpora oboru cestovního ruchu 
mnohem lepší a vyšší, takže mají 
naši kolegové v zahraničí mnohem 
jednodušší situaci.

Je něco důležitého, na co jsem 
se v souvislosti s domácím  
a zahraničním cestovním ruchem 
nezeptal a co byste chtěl ještě 
zmínit?
   Určitě bych rád zdůraznil, 
že přes všechny potíže, které 
náš obor za poslední dva roky 
potkaly, je patrné, že klienti 
cestovních kanceláří nebyli (až 
na výjimky) celou tou situací 
poškozeni a cestovní kanceláře  
a agentury se vyrovnávají se situací 
se ctí.

Autor: Karel Žítek, Jan Papež, 
místopředseda Asociace CK ČR
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DOHLEDOVÉ SDĚLENÍ MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI K URČENÍ 
HODNOTY TZV. CHRÁNĚNÉHO OBYDLÍ DLUŽNÍKA

V souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí k 26. 9. 2020 jsou poslední použitelná data cen 
nemovitostí za rok 2019.
Ministerstvo spravedlnosti vydalo oficiální stanovisko k určení tzv. chráněného obydlí dlužníka – viz níže. 

V softwaru Insolvenční správce je v kalkulačce automatického výpočtu chráněného obydlí dlužníka tato změna 
zapracována již od poloviny ledna!

Ministerstvo spravedlnosti jako 
orgán dohledu nad činností 
insolvenčních správců sděluje, 
že:

Vzhledem k ukončení vydávání 
statistiky „Ceny sledovaných 
druhů nemovitostí“ Českým 
statistickým úřadem, na které 
je vázán výpočet hodnoty tzv. 
chráněného obydlí podle § 398 
odst. 6 zákona č. 182/2006 Sb.,  
o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, tj. obydlí, 
které dlužník není povinen vydat 
ke zpeněžení, odpovědnost za 
přestupek podle § 36b odst.  
1 písm. i) zákona č. 312/2006 Sb., 
o insolvenčních správcích, ve znění 
pozdějších předpisů, dle orgánu 
dohledu nevzniká v případě, 
že v insolvenčních řízeních,  
v nichž bylo rozhodnuto o úpadku  
v roce 2022, insolvenční správce 
neurčí ve zprávě pro oddlužení 
hodnotu tzv. chráněného 
obydlí podle doslovného znění 
§ 4 odst. 1 věty první a § 8 odst. 
1 písm. a), b) a c) nařízení vlády  
č. 189/2019 Sb., o způsobu určení 
hodnoty obydlí, které dlužník není 
povinen vydat ke zpeněžení. 
To nezbavuje insolvenčního 
správce povinnosti určit ve 
zprávě pro oddlužení hodnotu tzv. 
chráněného obydlí jiným vhodným 
způsobem.

 Za svědomitý postup insol-
venčního správce s odbornou 
péčí při výkonu funkce v sou-
ladu s § 36 odst. 1 ve spojení  
s § 398 odst. 6 zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů,  
§ 7 písm. g) vyhlášky č. 121/2019 
Sb., o materiálním vybavení  
a standardech výkonu funkce in-
solvenčního správce, § 4 odst. 
1 a § 8 odst. 1 nařízení vlády  
č. 189/2019 Sb., o způsobu určení 
hodnoty obydlí, které dlužník není 
povinen vydat ke zpeněžení, a § 18 
odst. 1 písm. l) vyhlášky č. 191/2017 
Sb., o náležitostech podání  
a formulářů elektronických podání  
v insolvenčním řízení, bude orgán 
dohledu v insolvenčních řízeních,  
v nichž bylo rozhodnuto o úpad-
ku v roce 2022, považovat tako-
vý způsob určení hodnoty tzv. 
chráněného obydlí, při němž bude 
tato hodnota určena odchylně od  
§ 4 odst. 1 věty první a § 8 odst.  
1 písm. a), b) a c) nařízení vlády  
č. 189/2019 Sb., a to jako součin 
statistické hodnoty určené z ta-
bulek statistického souboru Cen 
sledovaných druhů nemovitostí 
zveřejněného Českým statistic-
kým úřadem za období let 2017 
až 2019, koeficientu růstu cen 
určeného (v souladu s návětím  
§ 8 odst. 1 nařízení vlády č. 189/2019 

CHRÁNĚNÉ OBYDLÍ DLUŽNÍKA

Sb.) součtem podle vzorce uve-
deného v dohledovém sdělení,  
a koeficientu zohledňovaných 
osob v souladu s § 9 nařízení vlády 
č. 189/2019 Sb.

Autor: Redakce IZ
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WWW.VIRTUALNIASISTENTKA.INFO

UŠETŘÍ DESÍTKY HODIN VAŠEHO ČASU I ČASU VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

NÁKLADY NA SLUŽBU JSOU NÍZKÉ, PROTOŽE PRACUJEME VE VELKÉM

ZADÁVÁNÍ A SPRÁVA PŘÍPADŮ JE DÍKY NÍ POD DROBNOHLEDEM

SLUŽBA VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA PEČUJE O DATA JIŽ OD ROKU 2011

INFORMAČNÍ SYSTÉM INSOLVENČNÍ SPRÁVCE® ZNÁ DŮKLADNĚ
A VYUŽÍVÁ VŠECH VÝHOD, KTERÉ NABÍZÍ

VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA

Správa insolvenčních řízení v informačním systému je zdánlivě jednoduchá administrativní 
práce, ale vyžaduje velkou pozornost a zodpovědnost. Každý insolvenční případ je unikátní a tak
k němu přistupujeme. Klademe hlavní důraz na to, aby byla vaše data zpracována přesně. Uspoříte 
čas, a nemusíte řešit vzájemnou zastupitelnost.

Služba Virtuální asistentka vám pomůže se zpracováním dat v systému Insolvenční správce®. 
Je navržena ve spolupráci s vámi, insolvenčními správci. 

URYCHLÍ VAŠI PRÁCI

POMOCNÍK VE SPRÁVĚ INSOLVENČNÍCH PŘÍPADŮ
V INFORMAČNÍM SYSTÉMU INSOLVENČNÍ SPRÁVCE®

UŠETŘÍ VÁŠ ČAS, PENÍZE I STAROSTI

V insolvenčním prostředí se pohybujeme již 10 let. Údaje, které zpracováváme, pro nás nejsou jen 
data, naši zaměstnanci oboru rozumí. Pracujeme pouze s veřejně dostupnými údaji.

ČERPÁME Z DLOUHOLETÝCH ZKUŠENOSTÍ

Virtuální asistentku můžete využít při celé správě oddlužení, nebo jen při zadávání přihlášek a to 
pravidelně či jednorázově. 

PŘIZPŮSOBÍ SE VAŠIM POTŘEBÁM
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insolvence dražby exekuce rozhodčí  ř ízen í l ikv idace inzerce

vážení,

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

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

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

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

Dorota Pleskačová +420 773 955 328 cooPer Press, s.r.o.
Pr Manager d.pleskacova@kn.cz čechyňská 419/14a

602 00 brno
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99Kč
za číslo 

1188Kč
za rok

= *Pro
studenty
sleva 50%

BURZA SPRÁVCŮ
likvidátorů a exekutorů

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

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

Potenciálních zájemců denně Aktivních inzerentů

1000+ 200+

+420 602 789 839

d.knotek@kn.cz

www.facebook.com/burzaspravcu

www.burzaspravcu.cz

UŠETŘÍ DESÍTKY HODIN VAŠEHO ČASU I ČASU VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

NÁKLADY NA SLUŽBU JSOU NÍZKÉ, PROTOŽE PRACUJEME VE VELKÉM

INFORMAČNÍ SYSTÉM INSOLVENČNÍ SPRÁVCE® ZNÁ DŮKLADNĚ
A VYUŽÍVÁ VŠECH VÝHOD, KTERÉ NABÍZÍ
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