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LIDEM V ODDLUŽENÍ MÁ 
ZŮSTAT VÍCE PENĚZ

FIRMY DRŽÍ NAD VODOU 
SILNÁ POPTÁVKA

TICHO PŘED BOUŘÍ.  
KRACHUJE MÉNĚ FIREM..

JE UPLATNĚNÍ POHLEDÁVKY V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ JAKO ZAJIŠTĚNÉ VŽDY 
NEJVHODNĚJŠÍM ŘEŠENÍM?  

ZMĚNY V ODMĚNÁCH INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ? 
MINISTERSTVO ŘEŠÍ, JAK S NIMI ZAHÝBÁ ZKRÁCENÍ 
ODDLUŽENÍ NA 3 ROKY

 Od příštího roku by lidé měli dostat možnost projít 
osobním bankrotem za tři roky místo současných pěti. 
Ministerstvo spravedlnosti by brzy mělo na vládu poslat 
návrh na implementaci evropské směrnice, která dobu 
oddlužení upravuje. „Schválený plán legislativních 
prací vlády na zbývající část roku 2022 počítá  
s předložením návrhu novely insolvenčního zákona 
vládě nejpozději v září 2022 a s navrhovanou 
účinnosti od ledna 2023,“ řekl České justici mluvčí 
resortu Vladimír Řepka. Ministerstvo v současné 
době analyzuje, jak novinka zahýbe odměnami 
insolvenčních správců. Zvedat je ale nemá v plánu. 
Správci bijí na poplach, že hrozí, že se jejich odměny 
po zkrácení ještě sníží a pro řadu z nich by to bylo 
likvidační. 

... pokračování na str 8. 

Str. 4

V případě zajištěného věřitele je na zvážení, zda je 
uplatnění pohledávky jako zajištěné nejvýhodnějším 
řešením v rámci oddlužení.

 Insolvenční zákon ve znění od 1. června 2019 stanoví 
dva způsoby oddlužení, tj. oddlužení zpeněžením 
majetkové podstaty a oddlužení plněním splátkového 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Ať 
už dlužník zvolí kterýkoliv ze zmíněných způsobů 
oddlužení, je potřeba – je-li zajištěným věřitelem – 
zvážit, zda je pro něj ekonomicky výhodnější svou 
pohledávku uplatnit jako zajištěnou, nebo zda ji 
přihlásí bez práva na „přednostní“ uspokojení. V obou 
případech způsobu oddlužení totiž ze zákona platí, 
že zajištění věřitelé se uspokojují pouze z výtěžku 
zpeněžení zajištění a nemohou tak být uspokojeni 
spolu s nezajištěnými věřiteli (ani) v rámci mimořádné 
splátky nad rámec splátkového kalendáře. 

 Výše uvedenou odchylku od dřívější právní úpravy, 
resp. její výklad, potvrdil Nejvyšší soud ve svém 
usnesení ze dne 2. prosince 2021, sp. zn. 29 NSCR 
125/2020.

Celé znění rozhodnutí na:
www.insolvencnizona.cz/judikatura 
nebo po naskenování QR kódu:

... pokračování na str.  6
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STAČÍ TAK MÁLO

Ty za to můžeš

že změnilo se Brno

to díky Tobě je trochu jiná i tvář Prahy

Plzně, Ostravy, Zlína, Bruntálu

Malčína i Karlových Varů

Maličko jiné jsou i Nové Lublice

a někde jinde kvůli Tobě

zbytečně umírají slepice

vytahují se pistole a nože

a někde teče krev

přestávají létat holubi

a lidé spolu nemluví

ty odemykáš trezory

stačí tak málo

Mgr. Bc. Josef Machů
realitní makléř, licitátor
PROKONZULTA, a.s.

www.prokonzulta.cz

jen ťukneš sebou o stůl

a vše je rázem jinak

kvůli Tobě jsou chudí chudší

a bohatí zas bohatší

co bylo před minutou

už dávno neplatí

spouštíš adrenalin i slzy

někomu způsobuješ radost

jiného to zas mrzí

umíš odebírat domovy

a nemáš vůbec žádné svědomí

a je tu ještě spousta dalších věcí

za které můžeš Ty

moje licitátorské kladívko

Jelikož jsou nyní prázdniny, rozhodl jsem se tentokrát přispět poněkud jiným textem než obvykle 

Přeji Vám všem pěkné léto.
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PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE:

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 insolvenční správci a správkyně,

dobře vím, že většinu z vás pálí výše odměn insolvenčních 
správců, která se od roku 2008 nezměnila. Přestože vaše 
náklady za posledních 14 let vzrostly několikanásobně.
Jsem rád, že vám mohu sdělit pozitivní novinku: účastnil 

jsem se diskuze zástupců spolků insolvenčních správců na Ministerstvu 
spravedlnosti a z té vyplynulo, že zákonodárce si je vědom nepřiměřeně 
nízkých odměn insolvenčních správců. Vše nasvědčuje tomu, že nejpozději  
s chystanou novelou insolvenčního zákona dojde k nápravě. Nepůjde nejspíš 
o pouhé navýšení částek dle vyhlášky č. 313/2007 Sb.; ve hře je komplexní 
proměna systému odměňování.

Pokud vás zajímají podrobnosti, doporučuji vám přečíst si článek, který vyšel 
na webu České justice a který vám na dalších listech posíláme.

A jaká je celková situace ve světě insolvenčních řízení? 
Na počtu insolvenčních řízení se zatím neprojevil celkový propad ekonomiky; 
dá se ale očekávat, že k němu dojde se zpožděním. Stejně tak je možné, že 
někteří dlužníci čekají na avizovanou novelu insolvenčního zákona, která má 
zkrátit dobu oddlužení z 5 let na 3 roky. Vliv na celkový počet insolvenčních 
řízení budou nejspíš mít také tzv. Milostivá léta. 
V Insolvenci 2008 vývoj situace podrobně sledujeme. O nabyté informace se 
s vámi rádi podělíme.

Přeji vám příjemné léto.

V

NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ, AKTUÁLNÍ 
OTÁZKY ODDLUŽENÍ
JUDr. JOLANA MARŠÍKOVÁ

INSOLVENČNÍ MINIMUM
Mgr. LUKÁŠ PACHL
ATKUÁLNÍ OTÁZKY ODDLUŽENÍ A AKTUÁLNÍ JUDIKATURA 
PODNIKATELSKÉ ODDLUŽENÍ
11. října | BRNO

JUDr. JOLANA MARŠÍKOVÁ
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FIRMY DRŽÍ NAD VODOU SILNÁ POPTÁVKA

FIRMY DNES DRŽÍ NAD VODOU SILNÁ POPTÁVKA, INVESTUJÍ DO 
INOVACÍ A ENERGETICKÝCH ÚSPOR

 „Úspěšné zotavování firem  
z pandemie výrazně zasáhl prudký 
cenový růst a válka na Ukrajině. 
Fascinující je, jak se české firmy  
a podnikatelé zaměřují na inovace 
a paralelně šetří provozní náklady, 
například na spotřebu energie. 
V ČSOB jsme vždy připraveni 
je v těchto aktivitách podpořit  
a zprostředkovat jim financování 
nebo příslušné dotace,“ prohlásil 
výkonný ředitel Firemního 
bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.

Barometry nálady v České 
republice a na Slovensku
 Hodnota ČSOB Indexu 
očekávání firem v Česku klesla 
od podzimu o devět bodů na 
-1,2 bodu. Index stahovaly níže 
hlavně investice. Téměř polovina 
respondentů je chce omezovat, 
jen 31 procent zvyšovat. Naproti 
tomu v případě poptávky klientů 
44 procent firem předvídá její 
růst, pokles jen třetina. „Právě 
přetrvávající silná poptávka 
zákazníků po zboží a službách 
pomáhá firmám držet se stále nad 
vodou. Vzhledem k  rostoucí inflaci 
lze ale v dalších měsících očekávat 
u poptávky její postupné slábnutí,“ 
předvídá hlavní ekonom ČSOB 
Martin Kupka.

 Na Slovensku Index očekávání 
firem, na rozdíl od České republiky, 
stoupl o dalších devět bodů na 2,1 
bodu. „Slovenský prieskum ukázal 
podobné výsledky. Celkový index 
vzrástol na kladnú úroveň ťahaný 
zlepšeným dopytom klientov 
a hodnoteniami plánovaného 

rozširovania podnikania. Zlepšenie 
je v tomto po-pandemickom 
období jasne vidieť: Firmy však 
poukazujú aj na riziká a celková 
situácia je tak napriek zlepšeniu 
stále krehká,“ tvrdí hlavní ekonom 
ČSOB Slovensko Marek Gábriš.

Firmy sází na inovace
 Inovacemi se alespoň částečně 
zabývá neuvěřitelných 93 procent 
českých firem. Například 54 
procent dotazovaných chystá  
v příštích šesti měsících zavádění 
energetických úspor a polovina 
vývoj nových výrobků a služeb. 
„Firmy čelí možné krizi a negativním 
dopadům tím, že šetří ve spotřebě 
energií a zabývají se inovacemi  
s cílem podpořit svou soběstačnost 
a budoucí konkurenceschopnost,“ 
prohlásil Pavel Prokop.

Nespokojenost s ekonomikou
 Se současnou ekonomickou 
situací je spokojeno jen 36 
procent firem, což je výsledek 
shodný s loňským podzimem. Pro 

Graf: Hlavní rizika pro firmy

Podniky vlivem zdražování a konfliktu na Ukrajině zpomalují investiční aktivitu a tlumí plány na rozšiřování 
činnosti. Pokud už firmy a podnikatelé investují, tak zejména do inovací a energetických úspor. Vyplývá to  
z výsledků ČSOB Indexu očekávání firem.

další období zůstávají podnikatelé 
opatrní. Za hlavní rizika označilo 64 
procent firem ekonomický vývoj  
a 60 procent mezinárodní situaci, 
zatímco pandemie je v pozadí. 
Nejvíce ohroženými odvětvími 
jsou zemědělství, zpracovatelský 
průmysl, doprava a skladování.

Index očekávání firem
 Unikátní projekt skupiny ČSOB, 
pomocí kterého lze od roku 2013 
sledovat vývoj malých a středních 
firem a podnikatelů na základě 
sledování jejich poptávky, investic 
a rozsahu podnikání. Základem 
projektu je reprezentativní 
průzkum agentury Datank, kterého 
se účastní přes 400 respondentů 
z různých oborů. Index očekávání 
firem může nabývat hodnot 
v rozmezí +100 až -100 bodů. 
Plusové pole znamená převažující 
optimismus, záporná hodnota 
naopak pesimismus.

www.insolvencnizona.cz
Autor: Karel Žítek

Vývoj ekonomické situace v zemi

Dopady mezinárodní situace

Nedostatek kvalitních zaměstnanců

Vývoj pandemie

Změny potřeb zákazníků

Změny legislativy

Vývoj nových technologií

      64 %

                 60 %

                  47 %

      38 %

      38 %

   36 %

20 %
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 Poté co skončila státní podpora 
podniků za koronaviru, která je 
držela nad vodou, začaly podniky 
krachovat. V prvním letošním 
čtvrtletí počet bankrotů stále 
stoupal, až dosáhl 286 návrhů na 
insolvenci. V dubnu ale navzdory 
očekáváním tento vývoj výrazně 
zpomalil a za druhý kvartál přibylo 
264 návrhů.

 Nejen firmy, ale i domácnosti 
se musely vyrovnávat s vysokými 
cenami energií, inflací, která  
v květnu vystoupala na 16 procent, 
a třeba vyššími splátkami hypoték. 
Očekávání prudkého nárůstu 
počtu insolvencí se nenaplnilo 
ani tady. Bankrot ve druhém 
čtvrtletí vyhlásilo dohromady 5684 
fyzických osob (včetně OSVČ), to je 
pouze o 89 více než v předchozím 
kvartálu. 

 Nových žadatelů o insolvenci, 
tedy firem, podnikatelů  
i nepodnikajících dohromady, 
bylo ve druhém čtvrtletí 5948. 
Meziročně se jedná o pokles 
9,6 procenta. Stagnační trend 
potvrzují také insolvenční správci 
a odborníci, které redakce HN 
oslovila.

TICHO PŘED BOUŘÍ

TICHO PŘED BOUŘÍ. KRACHUJE MÉNĚ FIREM, DRAHOTA ALE MŮŽE 
POČET INSOLVENCÍ BRZY AŽ ZTROJNÁSOBIT

 „Z pohledu insolvencí je 
rozhodující trh práce a ten je  
v Česku zatím i nadále v dobré 
kondici. Dokud lidé mají zdroj 
obživy a mohou práci bez větších 
problémů měnit, nelze čekat 
větší nárůst počtu insolvenčních 
návrhů,“ říká Tomáš Valášek, 
výkonný ředitel společnosti 
Insolvence 2008, která vyvíjí IT 
řešení pro insolvenční správce  
a sleduje i data v této oblasti.

 Podle něj je ale tento pokles 
insolvencí pouze dočasný. 
„Kombinace růstu cen úvěrů, 
drahých energií a hrozícího 
propouštění vytváří třaskavý 
koktejl. Zkušenosti z minulé krize 
ukazují, že pokud exploduje, 
může počet nových insolvencí 
poměrně rychle vystoupat na 
dvoj- až trojnásobek stávajícího 
stavu,“ uvádí Valášek s tím, že 
rozhodující bude míra propouštění 
ze strany firem a celkový nárůst 
nezaměstnanosti.

 Brzkou nárazovou vlnu 
insolvenčních návrhů očekává 
i insolvenční správkyně Eva 
Hepperová. „Myslím, že ve 
skutečnosti se nesnížil počet 

skutečných úpadků (domnívám se, 
že je dokonce vyšší), ale z různých 
důvodů firmy podání insolvenčního 
návrhu oddalují. Ať už s vírou ve 
zvrácení stavu, či rezignací na 
řešení situace,“ míní Hepperová.

 Jak dále uvádí, výrazně se 
zhorší podnikatelské prostředí 
a situace se pro takovéto firmy 
již stane neúnosnou. „K tomu 
se přidají firmy, které ještě včas 
reagovaly na předchozí zhoršení 
situace, ale dále jim již nezbudou 
síly. Určitě se zde projeví lavinový 
efekt.“

 To předpovídá i Petr Smutný, 
partner poradenské společnosti 
PwC: „Počet subjektů ve stadiu 
vymáhání v bankách oproti 
loňskému roku roste. To je 
určitý indikátor toho, že poroste  
i počet insolvencí.“ Smutný také 
upozorňuje, že na podzim skončí 
mnoha firmám i spotřebitelům 
fixace cen energií a řada podniků, 
které spolupracovaly s Ruskem či 
Ukrajinou, současný tlak neustojí. 
Proto očekává, že insolvencí bude 
víc.

1. 7. 2022

Počet insolvenčních návrhů v roce 2022

Pokračování najdete na:
www.hn.cz
nebo po naskenování QR kódu
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 Jedním z nástrojů, který 

insolvenční zákon od 1. června 

2019 využívá pro naplnění účelu 

při oddlužení plněním splátkového 

kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty, je i ochrana 

dlužníkova obydlí podle § 398 odst. 

3 a 6 insolvenčního zákona. Vedle 

situace, kdy majetek dlužníka má 

nízkou hodnotu a jeho zpeněžením 

by nebylo dosaženo žádného 

výtěžku použitelného k uspokojení 

věřitelů, je upravena výjimka  

v podobě ochrany obydlí dlužníka. 

Tato výjimka je konstruována tak, 

že není-li hodnota obydlí dlužníka 

vyšší, než je hodnota určená 

prováděcím právním předpisem 

(nařízením vlády č. 189/2019 Sb.) 

násobkem částky na zajištění 

obydlí v dlužníkově bydlišti, toto 

obydlí nebude zpeněžováno 

a neposlouží k uspokojení 

pohledávek věřitelů. 

 V usnesení ze dne 31. srpna 
2021, sp. zn. 29 NSCR 42/2021 
Nejvyšší soud vyjasnil otázku, 
zda sociální ohledy, které byly 
východiskem pro novelizaci 
úpravy oddlužení, tj. výraznější 
ochranné prvky na straně dlužníka, 
a tedy i silnější role insolvenčního 
soudu odůvodňují vykládat výše 
uvedenou výjimku šířeji. V daném 
případě dlužník namítal, že případný 
výtěžek ze zpeněžení nemovitostí 
jen nepatrně přesahuje limit 
stanovený na základě prováděcího 
předpisu a že je osobou vyššího 
věku, které by nutnost opustit 
nemovitosti způsobila, i s ohledem 
na jeho zdravotní stav, závažné 
negativní důsledky. Nejvyšší soud 
však uzavřel, že „pro naplnění 
smyslu předmětné výjimky je 
nezbytné zdůraznit, že je třeba ji 
vykládat restriktivně a v žádném 
případě není přípustné ji vykládat 
šířeji za limity nastavené smyslem 
a účelem dané normy.“

INSOLVENČNÍ JUDIKATURA 

Vážení insolvenční správci,

v našem letním newsletteru Vám přinášíme novinky, zajímavosti a důležité informace ze světa insolvenčního práva. 

V rámci výše uvedeného jsme pro Vás zpracovali výběr nejaktuálnější insolvenční judikatury Nejvyššího soudu.

JSOU OSOBNÍ POMĚRY DLUŽNÍKA VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ 
VÝJIMKY V PODOBĚ OCHRANY OBYDLÍ DLUŽNÍKA?

 I nadále tedy platí, že pro 
rozhodnutí o povinnosti dlužníka 
(ne)vydat obydlí ke zpeněžení 
insolvenčnímu správci při oddlužení 
plněním splátkového kalendáře 
se zpeněžením majetkové 
podstaty je rozhodné prosté 
porovnání hodnoty dlužníkova 
obydlí (předpokládaného výtěžku 
zpeněžení tohoto obydlí) a hodnoty 
obydlí (pro tento účel) stanovené 
prováděcím právním předpisem.

Celé znění rozhodnutí na:
www.nsoud.cz
nebo po naskenování QR kódu:

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PODZÁSTAVNÍHO PRÁVA K PŘIHLÁŠENÉ 
ZAJIŠTĚNÉ POHLEDÁVCE PO ZAHÁJENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ A PO 
UPLYNUTÍ LHŮTY K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK?

 Podzástavní právo je 
specifickým případem zajištění 
pohledávky, kdy zástavce zastavuje 
pohledávku, kterou má vůči svému 
dlužníku, a která sama je zajištěná 
zástavním právem. Prvotním 
titulem pro vznik podzástavního 
práva je smlouva, jejímiž 
stranami jsou podzástavní věřitel  
a podzástavce a jejímž předmětem 
(zástavou) je pohledávka 
podzástavce vůči jeho obligačnímu 
dlužníku (poddlužníku) zajištěná 
zástavním právem. Zastavením 

této podzástavcovy pohledávky 
(fakticky prostřednictvím této 
zástavy) vznikne současně 
ze zákona podzástavní právo 
k podzástavě ve prospěch 
podzástavního věřitele, aniž by  
k němu musel dávat souhlas 
vlastník podzástavy (ať již je 
poddlužníkem nebo jen zástavním 
dlužníkem). Je-li podzástavou 
věc, k níž vzniká zástavní právo 
zápisem do rejstříku zástav nebo 
do zvláštního veřejného seznamu, 
pak vůči vlastníku zástavy  

(tj. původnímu zástavnímu 
dlužníku), nastávají účinky 
podzástavního práva až jeho 
zápisem do uvedeného seznamu; 
v ostatních případech se tak stane 
doručením oznámení o vzniku 
podzástavního práva.

 Podzástavní věřitel se po 
splatnosti pohledávky zajištěné 
zástavou zajištěné pohledávky 
podzástavce může nadále 
domáhat jejího uspokojení vůči 
obligačnímu dlužníku nebo může 
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INSOLVENČNÍ JUDIKATURA 

MÁ TREST PROPADNUTÍ VĚCI VLIV NA ROZSAH MAJETKOVÉ PODSTATY?

 V rozsudku ze dne 10. března 
2022, sp. zn. 29 ICdo 31/2019 se 
Nejvyšší soud zabýval otázkou, 
jaký vliv má na rozsah majetkové 
podstaty trest propadnutí věci, 
uložený ve správním řízení. 

 Skutková situace byla 
následující. Poté, co insolvenční 
soud zjistil úpadek dlužníka, 
správce daně rozhodl o zajištění 
neznačeného lihu nacházejícího se 
v prostorách zrušeného daňového 
skladu dlužníka. Následně, 
po prohlášení konkurzu byl 
neoznačený líh zahrnut do soupisu 
majetkové podstaty, vůči čemuž 
bránil žalobce (Česká republika 
– Celní úřad pro Jihočeský kraj) 
vylučovací žalobou. 

 Přesto, že v době rozhodování 
o vylučovací žalobě již nabylo 
právní moci rozhodnutí  
o propadnutí neznačeného lihu 
státu Nejvyšší soud uzavřel, že „je 
tu je jiný důvod, pro který neměl 
být majetek zahrnut do soupisu“. 

Odkázal přitom na závěry učiněné 
v rozsudku Nejvyššího soudu ze 
dne 22. září 2020, sp. zn. 7 Tz 
25/2020, kde uzavřel, že soudem 
uložený trest propadnutí věci je 
mimosmluvní sankcí vyloučenou  
z uspokojení v insolvenčním řízení 
dlužníka podle ustanovení § 170 
písm. d) insolvenčního zákona 
a na závěry učiněné v rozsudku 
Nejvyššího soudu ze dne 23. září 
2021, sen. zn. 29 ICdo 142/2019  
s tím, že „Nejvyšší soud nenachází 
žádné argumenty, pro které by 
se výše učiněné závěry neměly 
prosadit rovněž ve vztahu k sankci 
propadnutí věci, kterou dlužníku 
uložil správce daně v době, kdy 
trvaly účinky rozhodnutí o úpadku, 
za spáchání správního deliktu 
(přestupku). I v takovém případě 
jde nepochybně o mimosmluvní 
sankci postihující majetek dlužníka, 
jejímuž uspokojení v insolvenčním 
řízení vedeném na majetek 
dlužníka brání ustanovení § 170 
písm. d) insolvenčního zákona. 
Jinak řečeno, okolnost, že správce 

daně v době, kdy trvaly účinky 
rozhodnutí o úpadku, rozhodl 
o tom, že dlužník se dopustil 
správního deliktu, za což se mu 
ukládá sankce propadnutí věci 
(neznačeného lihu), není důvodem, 
pro který by měl být sporný 
majetek (věc, o jejíž propadnutí jde) 
vyloučen ze soupisu majetkové 
podstaty dlužníka.“.

 Pro danou situaci pak není 
rozhodující, zda insolvenční 
správce bude moci jakkoliv 
zpeněžit tento majetek pojatý do 
majetkové podstaty.

Celé znění rozhodnutí na:
www.nsoud.cz
nebo po naskenování QR kódu:

zvolit uspokojení ze zástavy, tedy 
ze zastavené pohledávky (což 
zakládá vztah podzástavního 
věřitele k poddlužníku), anebo 
může uplatnit právo na uspokojení 
z podzástavy vůči podzástavnímu 
dlužníku (vlastníku podzástavy).

 Jestliže však poté, kdy nastanou 
účinky spojené se zahájením 
insolvenčního řízení na majetek 
dlužníka, dá věřitel podzástavní 
smlouvou svoji přihlášenou 
zajištěnou pohledávku do zástavy 
podzástavnímu věřiteli, nenabývá 

tím podzástavní věřitel automaticky 
právo na uspokojení z podzástavy. 
Dle usnesení Nejvyššího soudu 
ze dne 22. 9. 2021, sp. zn. 29 
NSCR 91/2019 je třeba v takovém 
případě postupovat podle  
§ 18 insolvenčního zákona, což 
znamená, že (i) smlouva, na 
základě níže podzástavní právo 
vzniká musí být podepsána  
s úředně ověřenými podpisy;  
a (ii) věřitel musí soudu podat se 
souhlasem podzástavního věřitele 
návrh na rozhodnutí podle § 18 
insolvenčního zákona. 

Celé znění rozhodnutí na:
www.nsoud.cz
nebo po naskenování QR kódu:
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DALŠÍ ŠANCE JAK ŘEŠIT PROBLÉMY S DLUHY

Novelizaci vyhlášky č. 313/2007 Sb. Ministerstvo 
nechystá ani kvůli zvyšující se inflaci. „Ministerstvo 
se spíše zabývá komplexnější analýzou odměňování 
insolvenčních správců, a to především v souvislosti  
s předpokládanými dopady zkrácení doby oddlužení,“ 
uvedl Vladimír Řepka.

 Současný ekonomický model odměn insolvenčních 
správců se odvíjí od standardní doby trvání oddlužení, 
tedy pěti let. Případné paušální zkrácení doby 
oddlužení na 3 roky v souvislosti s transpozicí unijní 
legislativy by výši příjmů insolvenčních správců 
nepochybně ovlivnilo.

 Paušální měsíční odměna v oddlužení byla při vzniku 
insolvenčního zákona vypočtena jako podíl částky 
45 tisíc Kč, jakožto minimální odměny v konkurzu,  
a čísla 60, což je počet měsíců trvání oddlužení během 

pěti let. Měsíční odměna pro správce tak činí 750 Kč  
a oddlužení celkově vyjde na 65 tisíc Kč, respektive na 
97 tisíc Kč v případě manželů. 

 Insolvenční správci upozorňují, že ke zvýšení 
odměn nedošlo již 14 let a nyní hrozí, že se zkrácením 
oddlužení by se odměny mohly reálně ještě snižovat. 
„Požadavek na revizi odměňování ze strany 
insolvenčních správců je proto logický a očekávatelný. 
Diskuse by však primárně neměla být vedena o zvýšení 
odměn, ale o jiném časovém rozložení aktuální celkové 
výše odměny tak, aby zejména počáteční měsíce 
řízení, kdy je úkonů insolvenčního správce nejvíce, 
byly odměňovány jinak (více), než následné „servisní“ 
meziobdobí před opětovnou vyšší náročností v závěru 
řízení,“ řekl České justici místopředseda Krajského 
soudu v Praze Jiří Grygar.

ZMĚNY V ODMĚNÁCH INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ? MINISTERSTVO 
ŘEŠÍ, JAK S NIMI ZAHÝBÁ ZKRÁCENÍ ODDLUŽENÍ NA 3 ROKY

 Jestliže insolvenčním 
řízení vedeném na majetek 
dlužníkova spoludlužníka (v jiném 
insolvenčním řízení) byla úspěšně 
popřena pravost, výše nebo 
pořadí téže pohledávky, má tato 
skutečnost vliv i na posouzení 
pohledávky věřitele v insolvenčním 
řízení vedeném vůči druhému ze 
spoludlužníků? 

 Předně, Nejvyšší soud již ve 
svém dřívějším usnesení ze dne 
30. 11. 2011, sp. z. 29 NSČR 16/2011 
učinil závěr, že samotný výsledek 
přezkumného řízení ohledně téže 
pohledávky v insolvenčním řízení 
vedeném na majetek dlužníkova 
spoludlužníka ( její úspěšné 
popření) tedy v insolvenčních ani 
mimoinsolvenčních poměrech 
není pokládán za ( jiný) způsob 
zániku pohledávky podle § 186 
insolvenčního zákona. 

 Nyní, v usnesení ze dne 10. 
února 2022, sp. zn. 29 NSCR 
92/2021 Nejvyšší soud vysvětlil, 
že také v těch případech, v nichž 
popěrný úkon vyústí v incidenční 
spor o určení pravosti, výše nebo 
pořadí popřené pohledávky,  
v němž bude pravomocně určeno, 
že přihlášená pohledávka není 
pohledávkou pravou, nebo že není 
přihlášena ve správné výši anebo 
ve správném pořadí, není pro účely 
posouzení, zda pohledávka zanikla, 
určující samotný výsledek sporu. 
Podstatné jsou totiž důvody, pro 
které pohledávka nebyla zjištěna. 
Určení, že pohledávka není 
pohledávkou pravou, pohledávkou 
přihlášenou ve správné výši, 
nebo pohledávkou přihlášenou 
ve správném (přednostním) 
pořadí, totiž může mít svůj původ 
ve skutečnostech, jež samy  
o sobě nemusejí mít (nemají) vliv 

na existenci pohledávky vůči 
spoludlužníku dlužníka, v rámci 
jehož insolvenčního řízení proběhl 
takový incidenční spor; např. 
pohledávka může být promlčena 
jen vůči některému spoludlužníku. 

 Dle našeho názoru jsou 
výše uvedené závěry, zejména  
s ohledem na možné hmotněprávní 
odlišnosti u jednotlivých 
spoludlužníku zcela logické,  
a nijak nepopírají zásadu 
legitimního očekávání. 

Celé znění rozhodnutí na:
www.nsoud.cz
nebo po naskenování QR kódu:

JAKÝ VLIV MÁ POSOUZENÍ POHLEDÁVKY VĚŘITELE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ VEDENÉM VŮČI 
JEDNOMU ZE SPOLUDLUŽNÍKŮ NA POSOUZENÍ POHLEDÁVKY VĚŘITELE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ 
VEDENÉM VŮČI DRUHÉMU ZE SPOLUDLUŽNÍKŮ?

ZMĚNY V ODMĚNÁCH INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ
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Pokračování najdete na:
www.ceska-justice.cz
nebo po naskenování QR kódu

Autor: Eva Paseková

 Soudce občanskoprávního a obchodního kolegia 
k vydání stanoviska vedlo rozkolísané posuzování 
otázky, jaké dopady mělo zvýšení normativních 
nákladů na bydlení pro rok 2022 na stanovení 
takzvané nezabavitelné částky, která nesmí být 
sražena z měsíční mzdy a musí zůstat dlužníkům pro 
zajištění jejich životních potřeb.

 K problematice vydalo Ministerstvo spravedlnosti 
metodiku už na začátku letošního roku. Resort poté 
podle informací České justice inicioval jednání  
s předsedy krajských soudů i Nejvyšším soudem, aby 
se přístup sjednotil a zastřešil.

 Normativní náklady na bydlení v nájemních bytech 
činí 5626 až 20.521 korun, v závislosti na velikosti 
obce a počtu lidí v domácnosti. Odvozuje se od nich 
primárně příspěvek na bydlení, sekundárně však 
také nezabavitelná částka u dlužníků. Pro rok 2022 
zákonodárci mimořádně zvýšili normativní náklady  
o dalších 1120 až 1974 korun, opět v závislosti na místě 
bydliště a počtu lidí v nájemním bytě.

 Právě o tuto částku by se měla podle sjednocujícího 
stanoviska NS zvýšit také nezabavitelná částka  
u dlužníků. Dosud v praxi nepanovala jednota. 
Například insolvenční úseky krajských soudů  
v Českých Budějovicích a Plzni zaujaly opačný postoj, 
podle kterého se mimořádné zvýšení normativních 
nákladů do nezabavitelné částky nepromítá.  
V podobných situacích má NS pravomoc sjednotit praxi  
právě prostřednictvím stanovisek zveřejňovaných ve 
sbírce.

 Podle Šuka je důležité, že stanovisko přichází 
relativně rychle, protože se týká moha lidí. „Veřejně 
dostupné zdroje uvádějí, že je aktuálně v oddlužení asi 
111.000 osob, celkem v exekuci je až 700.000 občanů. 
I kdyby jich měla mzdu či plat postižena jen menší část, 
pořád platí, že předmětné stanovisko civilního kolegia 
NS se bezprostředně dotýká řádově stovek tisíc lidí  
v našem státě,“ uvedl Šuk.

Mimořádné navýšení normativních nákladů v roce 
2022 nad pravidelnou valorizaci zdůvodňovala bývalá 
vláda ANO a ČSSD zejména růstem cen energií.

www.ceska-justice.cz

LIDEM V ODDLUŽENÍ MÁ ZŮSTAT VÍCE PENĚZ. PO MINISTERSTVU 
TO I UVEDL NEJVYŠŠÍ SOUD

Lidem v oddlužení či exekuci by mělo pro letošek zůstat ze mzdy více peněz. Nejvyšší soud (NS) vydal 
stanovisko, podle kterého se zvýšila takzvaná nezabavitelná částka u dlužníků. Sjednotil dosavadní praxi, 
kdy se soudy a zaměstnavatelé neshodovali na výkladu aktuálně platných zákonů a nařízení. Stanovisko 
zveřejnil na webu. Podle místopředsedy NS Petra Šuka se týká stovek tisíc lidí v Česku. Stanovisko vychází  
z metodiky Ministerstva spravedlnosti.

LIDEM V ODDLUŽENÍ MÁ ZŮSTAT VÍCE PENĚZ

 Podle Tomáše Valáška, výkonného ředitele 
společnosti Insolvence 2008, která vyvíjí a dodává 
IT řešení pro insolvenční správce a zabývá se i jejich 
odborným vzděláváním, je nové systémové řešení 
výše odměn nezbytné. „Situace začíná být skutečně 
kritická, inflace prudce roste a řada insolvenčních 
správců už dnes částečně financuje provoz kanceláře 
ze svých úspor, aby vůbec byli schopni nabídnout 
svým zaměstnancům odpovídající finanční podmínky 
a udrželi si je. Jde však o provizorní řešení, jež je  
z dlouhodobého hlediska ekonomicky neudržitelné,“ 
upozorňuje Valášek.
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Na počátku dubna jsme v systému Insolvenční správce® přinesli převratnou novinku, která z velké části 

napomáhá zpracovávat insolvenčním správcům agendu korespondence. Byli jsme si vědomi, že jakákoliv 

automatizace přináší úsporu času, zefektivňuje procesy v rámci kanceláří a tím přináší i snižování nákladů. 

Protože stejně jako Vy i my máme rádi chytrá řešení, rozhodli jsme se spolu s aktualizací korespondence 

přinést toto řešení i sem. Nazvali jsme jej jak jinak než Chytrá korespondence. 

Jednou nastavíte a systém poté pracuje za Vás
 Tento chytrý modul umožňuje insolvenčním kancelářím nastavit si jak jednotlivé vzory, tak i celý balíček 

vzorů pro automatické vygenerování. V praxi to znamená, že pokud si v systému jednou nastavíte vzory (či 

balíčky vzorů), tím pro Vás práce s korespondencí „končí“. Ráno přijdete do práce, přihlásíte se do Optima, 

zapnete e-mail a systém Vám prostřednictvím notifikace či e-mailu oznámí, které sestavy dokumentů 

připravil na své „noční směně“. 

Může to být ještě lepší? 
 Ano, protože v rámci Chytré korespondence neřešíte pouze obvyklé výzvy na součinnosti, ale systém 

umí připravit i tzv. chytré vzory. Vysvětlím to na příkladu se vzory Vyrozumění o popření nevykonatelných 

pohledávek, kterých je celkem 11. 

Úkonů před samotným kliknutím na tlačítko Vygenerovat je nespočet. Nejprve zjišťujete, které přihlášky 

máte popřené, zda u nich popírá správce či dlužník, nebo oba dohromady, zda je taková pohledávka 

nevykonatelná, zda popíráte pořadí, výši či pravost, a nakonec zda probíhá přezkum u soudu či v kanceláři 

insolvenčního správce. Teprve poté vybíráte z nabídky 11 vzorů a pro každého věřitele připravujete jedno 

vyrozumění po druhém. 

S Chytrou korespondencí bude ovšem celý tento dlouhý proces minulostí, systém přesně podle zadaných 

parametrů u věřitelů připraví tyto dokumenty „na míru“. A pokud se ptáte, co je potřeba pro to udělat, tak 

odpovím: „Pouze pár kliků, jednoduše jednou nastavíte a systém už pracuje za Vás od této chvíle každou 

noc“. 

S námi na to nejste sami!
Pokud Vás zajímá více podrobností o tomto chytrém modulu, můžete se obrátit na naši technickou podporu 

nebo na manažera péče o zákazníky Vladimíra Michaela Kunce. 

Technická podpora: 

Tel. +420 739 389 718, e-mail: hotline@insolvence.as

Manažer péče o zákazníky

Tel. +420 770 139 970, e-mail: vladimir.kunc@insolvence.as

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE®️

ZASE JSME O KUS DÁL S AUTOMATIZACÍ PRÁCE 
INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ

WWW.INSOLVENCE2008.CZ

Lenka Krylová
produktový manažer 

pro vývoj SW
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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
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