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Krásy Česka
Nevěřil jsem, jak je krásně na podzim pod Krušnými horami. To jsem zjistil, když jsem
tudy projížděl na tisícikilometrové cestě od dlužníka k dlužníku. Mohl jsem tak zavzpomínat, jak jsem před mnoha lety sjížděl Ohři. Posledně jsem zase vzpomínal na
tábor na Komáří Louce, to bylo při cestě po Jižních Čechách. Brzo se ze mne stane
odborník na krásy Česka.
Máme za sebou pár měsíců účinnosti novely insolvenčního zákona, která nám přinesla řadu změn do insolvenčního řízení. Předpokládám, že všichni bojujete s formuláři,
zjišťujete jejich vady, hledáte desetinná místa, ručně sčítáte (protože formulář to
neumí), kopírujete opakovaně označení dlužníka, protože každý formulář to tam chce
mít, a opakovaně si představujete toho, kdo ty formuláře zpracovával, zda vůbec
někdy takový formulář vyplňoval a proč je těch papírů tolik. A pak skenujete, abyste
zjistili, že skenovat nemusíte, převádíte PDF, vkládáte do datových schránek všechno
možné a s hrůzou, zda to projde, poštu odesíláte. Jezdíte osobně na přezkumy, cestujete po celé republice. Tak to děláme stejně.
Na druhou stranu nám odpadlo (zpřísnilo se) odvolávání správců v oddluženích, což je
jedna z pozitivních výhod novely.
A také sledujete svůj nápad. A koukáte, jaký mají nápad kolegové, srovnáváte nápad
s počtem provozoven, zjišťujete počet podaných návrhů na povolení oddlužení a
říkáte si, jaký je to po novele propad. Nebo to snad neděláte?
V tomto čísle Zpravodaje najdete článek Mgr. Krhuta, ve kterém mimo jiné máte statistiku nápadu u ostravského soudu; čísla jsou alarmující. Ztotožňuji se s ním v tom, a
kdo byl na letošním jarním dvoudenním semináři tak ví, že jsem o tom mluvil veřejně,
že pokud se my, insolvenční správci nezapojíme do procesu sepisování insolvenčních
návrhů, tak to velmi rychle poznáme na nápadu. A už jsme to poznali. Slyšel jsem
spoustu hlasů, že sepisovat návrhy na povolení oddlužení nebudete, protože za
4.000,- Kč se to nevyplatí. Úvaha na první pohled logická, ale v kontextu toho, že nám
zákonodárce zvýšil odměnu za přihlášky v oddlužení (byť to má vyrovnávat činnost u
přezkumu), a že (a to se již opakuji) nebude-li návrhů, nebude nápadů, je taková úvaha naprosto chybná.
Ministerstvo spravedlnosti zřídilo dobrovolný registr https://vesta.justice.cz, kde se
mohou evidovat ze zákona akreditované osoby (advokáti, notáři, exekutoři insolvenční správci), kteří mají zájem návrhy sepisovat. S radostí jsem se díval, že k 11.10.2017
je evidováno 164 osob, včetně několika exekutorů! K mému údivu zde převažují advokáti, ale těší mne, že advokáti, kteří obdrží „jen“ těch 4.000,- Kč bez dalšího efektu
(bez nápadu insolvenčního řízení) se o tuto práci hlásí.
Informace z Unie - aktuálně dokončujeme zcela nový projekt Unie na možnost zřízení
provozovny insolvenčního správce; do konce října budeme členy podrobně informovat.

Mgr. Lukáš Stoček
místopředseda Spolku moravských insolvenčních správců

PLÁN SEMINÁŘŮ
Říjen
25. 10. 2017 První praktické zkušenosti s aplikací novely IZ – H. Králové, Přednášející: JUDr. Jolana Maršíková,
soudkyně a místopředsedkyně KS H. Králové. Program a
přihláška zde
30. 10. 2017 Novela IZ a praktické zkušenosti z její
aplikace – Brno, Přednášející: JUDr. Jolana Maršíková,
soudkyně a místopředsedkyně KS H. Králové, Mgr. Rostislav Krhut, soudce a místopředseda KS Ostrava. Program a přihláška zde

Listopad
09.11.2017 Vybrané otázky omezení vlastnického práva
z pohledu koncepčního pojetí nové právní úpravy a
rozhodovací praxe NS ČR- Ostrava, Přednášející: Mgr.
Michal Králík, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR. Program a přihláška zde
10 - 11.11.2017 Dvoudenní seminář pro insolvenční
správce – Rožnov pod Radhoštěm, Přednášející: Mgr.
Rostislav Krhut, soudce a místopředseda KS Ostrava,
Mgr. Petr Budín, soudce KS Ostrava. Program a přihláška zde
15.11.2017 Jednodenní seminář pro IS – vybraná témata z dvoudenního sem. – Ostrava, Přednášející: Mgr.
Rostislav Krhut, soudce a místopředseda KS Ostrava,
Mgr. Petr Budín, soudce KS Ostrava. Program a přihláška zde
21-22.11.2017 Dvoudenní seminář PŘÍPRAVA NA
ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKU INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ SE
ZVLÁŠTNÍM POVOLENÍM z oblasti Řízení a financování
podniku- Praha
Přednášející: Ing. Petr Karásek, MBA, LL. M., certifikovaný krizový interim manažer, místopředseda České asociace interim managementu, Člen nadnárodní Turnaround
Management Association, Člen Rady vlády, poradce
presidenta
Sdružení
automobilového
průmyslu
(přednáší 21.11.2017), Ing. Tomáš Rybička, certifikovaný
interim finanční manager a lektor, člen výboru České
asociace interim managementu (přednáší 22.11.2017)
Program a přihlášky zde a zde

Prosinec
12.12.2017 Novela IZ a praktické zkušenosti z její aplikace – Praha, Přednášející: JUDr. Jolana Maršíková,
soudkyně a místopředsedkyně KS H. Králové, Mgr. Rostislav Krhut, soudce, místopředseda KS Ostrava. Více
informací zde
15.12.2017 Péče řádného hospodáře, povinnost loajality, ručení za dluhy společnosti a další povinnosti a
rizika pro členy orgánů, společníky SRO a AS a další
osoby - Ostrava, Přednášející: JUDr. Petr Čech, Ph.D.,
LL. M, odborný asistent na katedře obchodního práva PF
UK, poradce ministra spravedlnosti. Program a přihláška
zde
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Tři měsíce novely

Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY

Končící září nám dává šanci k prvním reflexím novely insolvenčního zákona. Co tedy
nového novela přinesla ? Nelze začít jinak než údaji o počtu nových věcí. Srovnejme
nápad u KSOS za třetí kalendářní čtvrtletí posledních let: 2014 – 1595, 2015 – 1427,
2016 – 1326, 2017 – 663. Výrazný pokles počtu nově napadajících věcí je zcela zřejmý, za předmětné 3 měsíce napadlo stejně nových věcí jako za dosud rekordní měsíc
2014. Zkusme se zamyslet, co je příčinou. Z uvedených dat je patrno, že po kulminaci
nápadu v roce 2014 postupně nápad klesá, jde zřejmě jednak o reakci na zlepšující se
stav ekonomiky, jednak o vyčerpání „zásob“ dlužníků, kteří se do ekonomických obtíží
dostali před účinností insolvenčního zákona. Osobně však nepochybuji, že rozhodující
příčinou extrémně velkého propadu nápadu je novela a její požadavky na kvalifikovaného sepisovatele. Je otázka, zda ve všech regionech je dostatek sepisovatelů. Protože oddlužení je společensky žádoucím řešení úpadkové situace zadlužených osob,
nezbývá, než vybídnout všechny potenciální sepisovatele k větší aktivitě, motivací pro
správce, ať je potom nejen odměna sepisovatele, ale též vědomí, že množství věcí
přidělených jednotlivým správcům je přímo úměrné počtu podaných návrhů.

1 VSOL 1627/2016 KSBR 31 INS 755/2013
Minimální odměna správce podle § 38 odst.
2 IZ a DPH

Pokud jde o formální stránku podávaných návrhů, zdůraznil bych nutnost autorizované konverze úředně ověřeného podpisu dlužníka na plné moci, v tom sepisovatelé
často chybují. Samotný text plné moci by měl být jednoznačný potud, zda jde o
„krátkou“ plnou moc jen pro sepis a podání návrhu na oddlužení (plus případné odstraňování vad) nebo zda jde o plnohodnotnou plnou moc pro celé řízení. V druhém
případě je potom třeba zástupci doručovat zvlášť namísto dlužníku, předvolat jej
k osobnímu jednání správce s dlužníkem (vedle dlužníka)…

Odvolací soud oproti soudu prvního stupně dospěl k
závěru, že limit v ustanovení § 38 odst. 2 IZ (50.000 Kč)
se vztahuje toliko na „přiznanou“ (čistou) odměnu a
výdaje, a tudíž DPH nezahrnuje. Nelze rovněž přehlédnout, že pokud je správce plátcem DPH, pak DPH přiznané k jeho odměně (v daném případě ve výši 10.500 Kč)
musí odvést státu. Jinými slovy správkyně DPH, které ji
bude uhrazeno z rozpočtových prostředků soudu prvního stupně, je státu opět vrátí...(celý text zde)

2 VSOL 386/2017 KSBR 45 INS 18854/2016
Neuvedení
podnikatelských
závazků
v návrhu na povolení oddlužení
V přezkoumávané věci lze přisvědčit soudu prvního
stupně v tom, že pokud dlužník v insolvenčním návrhu
spojeném s návrhem na povolení oddlužení a v seznamu
závazků neuvedl závazky ze své dřívější podnikatelské
činnosti, které v době návrhu na povolení oddlužení měl
vůči dvěma věřitelům, a naopak výslovně prohlásil, že
nemá závazky z podnikání, přičemž v reakci na výzvu
soudu ke sdělení těchto skutečností závazek vůči jednomu z těchto věřitelů uhradil, lze usuzovat na nepoctivý
záměr dlužníka sledovaný návrhem na povolení oddlužení...(celý text zde).

(celý text článku najdete zde)

Mgr. Rostislav Krhut, soudce a místopředseda Krajského soudu v Ostravě

Sepisovatel insolvenčního návrhu a jeho procesní postavení
Akreditační novela insolvenčního zákona zavedla nový institut tzv. sepisovatele insolvenčního návrhu. Insolvenční zákon stanoví, že pokud dlužník sám
nemá požadované vzdělání, musí být takový návrh za něj sepsán a podán
advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem (tj. subjekty, jimž dle zvláštních předpisů přísluší oprávnění poskytovat právní služby), nebo právnickou osobou, akreditovanou k tomu Ministerstvem spravedlnosti. Cílem novely nepochybně bylo zabránit tzv. vinklaření, kdy dlužníkům sepisovaly návrhy osoby jinak neoprávněné poskytovat právní služby a
inkasovaly za to od dlužníků plnění ve výši neodpovídající náročnosti takového úkonu …
(celý text článku najdete zde)
JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., soudce Krajského soudu v Praze

ČTEME ZA VÁS
Vláda chce zpřísnit podmínky pro zahraniční insolvenční správce (celý text
článku najdete zde)
Prezident Zeman podepsal rozdělování
insolvencí soudcům pomocí elektronického generátoru (celý text článku najdete zde)
Převolit insolvenčního správce se stává
prakticky nemožné (celý text článku
najdete zde)
Žádostí o oddlužení ubývá, novela zákona vyčistila trh. Nově lze podávat
návrhy na osobní bankrot jen přes
právníka (celý text článku ke stažení
zde)

