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UNIE SPOLKŮ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
jak jsme Vás již informovali v předcházejícím zpravodaji,
založili jsme Unii spolků insolvenčních správců, která vznikla
spojením regionálních spolků při Krajských soudech
v Ostravě, Hradci Králové a Ústí nad Labem. Tento zpravodaj je prvním číslem, které je vydáno již jako Unijní a následně bude zprovozněn také unijní web, který bude mít sekce
jak veřejné, tak neveřejné, společné i čistě regionální. Proto
bych si dovolila na tomto místě věnovat Unii pár slov.
Unijní členská základna čítá cca 100 insolvenčních správců,
což je v současnosti stejná členská základna jako druhý
velký spolek insolvenčních správců, kde jsou ovšem historicky stále evidováni v členské základně i členové, kteří již dávno odešli a jsou například členy nově vzniklých spolků.
V tomto kontextu tedy můžeme hovořit o tom, že insolvenční
správci jsou sdruženi ve dvou stejně velkých uskupeních,
která se od sebe liší jak způsobem řízení, tak přístupem
k zájmům a požadavkům svých členů. Unie je i nadále otevřena dalším regionům a o vzniku těchto spolků a jejich
vstupu do Unie se jedná. Základním impulsem vzniku Unie
byla nespokojenost se současným stavem insolvenčního
prostředí a neochota vedení jediného velkého spolku tuto
situaci řešit s ohledem na potřeby své členské základny a
v kooperaci s členskou základnou. To byl také důvod odchodu mnoha správců z tohoto uskupení a založení nových
spolků na regionální úrovni, které se následně spojily v Unii
spolků insolvenčních správců.
Věřím, že se tato dvě profesní uskupení budou vzájemně
respektovat a aktivně hledat cestu, jak společně prosazovat
zájmy všech insolvenčních správců.
Unie stojí na dvoustupňovém způsobu řízení, zohledňuje
regionální odlišnosti a aktivně komunikuje se svými členy.
Není smyslem činnosti regionálních spolků zavádět zvláštní
postupy pro jednotlivé regiony (jak bývá někdy namítáno),
ale naopak existenci takových postupů v právní praxi zjišťovat a na úrovní unijního spolku hledat společně řešení sjednocování praxe tak, aby insolvenční proces byl transparentní
a předvídatelný. Jsme přesvědčeni, že tomuto cíli lépe slouží právě dvoustupňový způsob řízení, neboť regionální spolky mají nastavenu vyšší úroveň komunikace se svými členy,
pružněji reagují na jejich potřeby, přenášejí rychleji a účinněji vzájemné informace. Tento proces navozuje větší důvěru
členů v to, že jsou jejich názory slyšeny, že se s nimi pracuje, že jsou prosazovány jejich většinové zájmy a jsou jim
poskytovány informace a služby nezbytné pro výkon jejich
činnosti.
Unie pak poskytuje členským základnám jednotlivých regionálních spolků informační komfort prostřednictvím webu, kde
správci najdou novou insolvenční judikaturu, monitoring různých článků týkajících se insolvenční problematiky, možnost
diskusního fóra mezi členy Unie a cyklus vzdělávání jak se
soudci krajských soudů v jednotlivých regionech, tak také
další semináře s odborníky v insolvenční oblasti, na které
jsou Unií poskytovány výrazné slevy svým členům. Základním účelem Unie je však zejména prosazování společných
zájmů v legislativním procesu.
Unie vyvolala jednání se zástupci MSP, ze kterého vyplynula
dohoda o zavedení systému pravidelných setkávání zástupců MSP a předsedů všech insolvenčních spolků, za účelem
aktivnější výměny informací a využití takovéto spolupráce
v procesu tvorby legislativy a postoupení informací členským
základnám týkajícím se jak dozorové činnosti MSP, tak také
oblasti vzdělávání…(celý text článku najdete zde)
Ing. Mgr. Eva Hepperová, předsedkyně představenstva
Unie spolků insolvenčních správců
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Novela insolvenčního zákona po schválení vládou
Dne 12.4.2016 byla zveřejněna novela insolvenčního
zákona (a souvisejících zákonů) ve znění po zapracování připomínek vlády. Novela směřuje podle Ministerstva spravedlnosti do těchto čtyř oblastí úpravy: zvýšení míry ochrany před praktikami podvodných oddlužovacích společností, ochrana před šikanózními věřitelskými návrhy, zjednodušení celého procesu oddlužení, nové nastavení parametrů dohledu nad insolvenčními správci.
Pro ty z Vás, kteří jste si již prostudovali předchozí
návrhy ministerstva, upozorňujeme, že vládní návrh
obsahuje některé podstatné změny oproti dřívějším
verzím návrhu novely. Co se týče změn, významných
pro práci insolvenčního správce, upozorňujeme
zejména na následující:
- věci budou přidělovány podle krajů podle sídla nebo
provozovny s tím, že je zachována možnost více provozoven. Tedy je možné, aby jednomu ins. správci
byly věci přidělovány ve všech krajích, pokud tam
bude mít provozovny (pozn. u v.o.s. bude nadále počet zápisů v seznamu ins. správců odpovídat počtu
ohlášených společníků);
- je ztížena možnost odvolání IS v oddlužení (nutná
nadpoloviční všech věřitelů s nadpoloviční většinou
pohledávek počítaných podle výše)...(celý článek najdete zde)
Mgr. Ing. Bohumil Kaduch,

ČTEME ZA VÁS
Konec podvodných oddlužovacích společností
i průhlednější insolvenční řízení: vláda schválila novelu insolvenčního zákona (celý text článku najdete zde)
Šmejdi přešli z hrnců k insolvencím, lidem pomáhá bezplatná insolvenční poradna (celý text
článku najdete zde)
Ústavní soud odmítl zrušit nástroj proti průtahům v insolvenčním řízení (celý článek ke stažení zde)
Ústavní soud zrušil ustanovení vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ukládající povinnost
fyzické přítomnosti insolvenčních správců na
provozovnách (celý text článku ke stažení zde)
Odborníci: Novela insolvenčního zákona přinese odbřemenění soudů, ale i restrikce práv
věřitelů (celý text článku najdete zde)
Ministerstvo ustoupilo od záměru trestat insolvenční správce kárným řízením (celý text článku najdete zde)
info@ismorava.cz

K pokynům zajištěného věřitele
Zpeněžování předmětu zajištění stále činí v praxi problémy,
projděme si proto některé důležité instituty.
Pluralita zajištěných věřitelů – ta bude dána, pokud
k danému předmětu zajištění uplatní zajištění více zajištěných věřitelů. Věřitel má postavení zajištěného věřitele, i
když jeho pohledávka nebyla dosud přezkoumána či byla
popřena a probíhá o ní spor (ať již o samotnou existenci
pohledávky či o existenci zajištění). Status zajištěného věřitele věřitel může ztratit buď trvale, a to základě úspěšného
popření práva na uspokojení ze zajištění – žaloba ve lhůtě
věřitelem nepodána nebo je věřitel neúspěšný v incidenčním
sporu, nebo dočasně ve smyslu ust. § 167 odst. 3 IZ, do
provedení zpeněžení, je-li v insolvenčním řízení vypracován
znalecký posudek.
Jakmile je zde pluralita zajištěných věřitelů, je právo zajištěného věřitele, jehož pohledávka se uspokojuje jako první
v pořadí, udělit pokyn podmíněno buď udělením souhlasu
dalšími zajištěnými věřiteli nebo schválením soudu. Podíváme-li se na mechanismus ust. § 230 odst. 4 IZ, tedy na možnost ostatních zajištěných věřitelů podávat námitky ve stanovené lhůtě, vidíme, že souhlas věřitelů je buď výslovný nebo
bude předpokládaný za situace, kdy žádné námitky podány
nebudou. Klíčové je však vědět, že proces udělení pokynu
je dvoufázový – úkon prvního zajištěného věřitele a souhlas/
schválení tohoto úkonu. Teprve po dovršení druhé fáze lze
hovořit o uděleném pokynu! V průběhu tvorby pokynu je
postavení správce spíše neformální, kdy základním úkolem
správce je komunikovat se zajištěnými věřiteli a napomáhat
jim k nalezení shody o způsobu zpeněžení, která by se projevila souhlasem s úkonem prvního zajištěného věřitele...
(celý text naleznete zde)
Mgr. Rostislav Krhut,
soudce a místopředseda Krajského soudu v Ostravě

Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY
11 VSOL 65/2015
Možnost odporovat souhlasnému prohlášení o výzvě
k vrácení daru
V ustanovení § 630 občanského zákoníku (ve znění účinném
do 31.12.2013) je upraven zvláštní způsob zániku darovacího
vztahu v důsledku právního úkonu učiněného dárcem.
Z judikatury vyplývá závěr, že „okamžikem jednání obdarovaného, které naplňuje znaky uvedené v ustanovení § 630 občanského zákoníku, vzniká dárci právo domáhat se vrácení daru,
tedy požadovat po obdarovaném vrácení toho, co bylo předmětem darování...(celý text zde).
1 VSPH 2129/2015
Kritéria rozdělení odměny mezi více správců
Zákon nestanoví zcela přesné podmínky, kterými se má soud při
určení odměny dělené mezi více správců řídit, nýbrž stanoví toliko demonstrativním výčtem kritéria, která je třeba při úvaze o
dělení odměny zohlednit.
Na poměry posuzované věci lze přiměřeně použít i rozhodnutí
Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 4135/2011 ze dne
26.1.2012, podle kterého se „délkou doby činnosti správce“
rozumí doba, po kterou osoba, jež se má podílet na (konkursní)
odměně, vykonávala funkci správce konkursní podstaty úpadce
(insolvenčního správce)... (celý text zde).

Náklady soudního exekutora v insolvenčním řízení
Má exekutor nárok na odměnu přihlášenou v insolvenčním
řízení? Na tuto otázku hledá mnoho insolvenčních správců
jednoznačnou odpověď již několik let. Není téměř insolvenčního řízení, ve kterém by nebyly přihlášeny náklady a odměna soudního exekutora v minimální výši za dlužníkem jako
povinným. Tomuto postupu však učinilo přítrž nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 5/2014 ze dne
22. 12. 2015. (text rozhodnutí najdete zde) Plyne z něj hned
několik závěrů pro postup insolvenčního správce, jak naložit
s takto přihlašovanými nároky exekutorů:…(celý text naleznete zde)
JUDr. Martin Pavliš,
advokát a insolvenční správce, člen výboru SVIS

ZE SPISU INSOLVENČÍHO SPRÁVCE
Tentokrát v našem sloupku zveřejňujeme doslovný
přepis SMS zpráv mezi insolvenčním správcem a
dlužníkem (když z „neznámého“ důvodu nefunguje
telefonická komunikace):
IS: Pošlete mi prosím údaje dárce: Jméno, datum narození, bydliště.
Dlužník: No Zlatka, 20.7.1975.
IS: Děkuji, ale potřebuji celé jméno a ještě ten trvalý
pobyt.
Dlužník: Nemá, bydlí po podnájmech.
IS: Potřebuji příjmení a její adresu dle občanského
průkazu! Tu má každý, i kdyby jen na úřadě!!
Dlužník: Jo ták, tu má furt stejnou.
Pozn. IS: Zlatka je navíc ve skutečnosti Zlatica…
Tentokrát děkujeme za jeho poskytnutí insolvenční
správkyni Petře Hamplové a těšíme se i na Vaše příspěvky, jejichž zdrojem může být insolvenční spisová
dokumentace nebo postřeh z osobního setkání s
účastníkem insolvenčního řízení.
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PLÁN SEMINÁŘŮ
Duben

13. 4. 2016
Insolvenční právo: Aktuální otázky insolvenčního řízení –
Hradec Králové
Přednášející: JUDr. Jolana Maršíková, soudkyně a místopředsedkyně KS v Hradci Králové (více zde)

Květen

27. – 28.5. 2016
Insolvenční právo: Dvoudenní setkání insolvenčních správců
ve Velkých Karlovicích)
Přednášející: Mgr. Rostislav Krhut – soudce KS Ostrava,
Mgr. Petr Budín – soudce KS Ostrava (více zde)

Červen

2. 6. 2016
Insolvenční právo: Vybraná témata z dvoudenního semináře
pro IS—Ostrava)
Přednášející: Mgr. Rostislav Krhut – soudce KS Ostrava,
Mgr. Petr Budín – soudce KS Ostrava (více zde)

info@ismorava.cz

Redakční rada Zpravodaje Unie spolků insolvenčních správců: Václav Dušek, Lukáš Stoček, Pavlína Jašková
Vychází jako občasník ve formátu pdf. Distribuce e-mailem. K dispozici též na stránkách www.ismorava.cz.
Vaše podněty a připomínky nám můžete zaslat na e-mailovou adresu: info@ismorava.cz

