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MÁJOVÉ MEMORANDUM 
                                 
       5 vět  
 
My, jako zástupci 
Unie spolků insolvenčních správců (dále jen 
USIS),  
Spolek moravských insolvenčních správců (dále 
jen SMIS),  
Spolek východočeských insolvenčních správců 
(dále jen SVIS),  
Spolek severočeských insolvenčních správců 
(dále jen SSIS),  
Spolek insolvenčních správců (dále jen SIS),  
místopředsedové Krajských soudů v Ostravě, 
Hradci Králové a Českých Budějovicích (dále jen 
KSOS, KSHK, KSCB), 
kteří se dlouhodobě pracujeme v oblasti insolvencí, si 
uvědomujeme, že:  
-  insolvenční prostředí je zatíženo mnoha negativními 
jevy, které jsou příčinou nejen snižování kvality práce 
účastníků procesu, ztěžování dosažení původního 
záměru insolvenčního zákona, ale i negativního po-
hledu veřejnosti, plynoucího z mnoha špatných zkuše-
ností, 
- je nutné usilovat o zvýšení čistoty tohoto prostředí, 
podpoření smyslu a původního záměru  
- je nutné přijmout taková opatření, aby účel zákona 
byl naplněn 
- s názorovou podporou nejvyšších odborných autorit 
bude novela insolvenčního zákona srozumitelněji vní-
mána u širší veřejnosti i zástupců.   
  
Jako zástupci unie, spolků a soudů jsme se shodli na 
jednání dne 12. dubna 2016 v Praze na těchto závě-
rech… (celý text najdete zde) 

ČTEME ZA VÁS   

 
Libovůle v přidělování incidenčních sporů 
může být nátlakem na soudce, míní NSS 
(celý text článku najdete zde) 

 
Exekutoři o svých příjmech: Ideální úřad, 
se kterým operuje ministr Pelikán, neexis-
tuje (celý text článku najdete zde)  

 
Situace v OKD zatíží justici, přiznává Peli-
kán. Žádá Babiše o personál a více než 23 
milionů korun (celý článek ke stažení zde) 
 
Sněmovna podpořila návrh boje proti in-
solvenční mafii. Najdou si jiné cesty, zá-
kon ale potřebujeme, tvrdí Pelikán (celý 
text článku ke stažení zde)  

Vážené kolegyně a vážení kolegové,  

 

jelikož je v současném insolvenčním prostředí asi nej-

více sledovanou problematikou stav legislativního pro-

cesu schvalování novely Insolvenčního zákona, ráda 

bych Vás na tomto místě alespoň stručně informovala 

o aktuální situaci. Začátkem června schválila Posla-

necká sněmovna v prvním čtení novelu Insolvenčního 

zákona, a to vládní návrh, který pozměnil původní ná-

vrh předložený Ministerstvem spravedlnosti. Celé zně-

ní návrhu je dostupné zde. Bližšímu seznámení 

s obsahem novely se budeme věnovat v příštím čísle 

Zpravodaje.  

Byť nejsme oficiálním připomínkovým místem, proces 

tvorby novely pečlivě sledujeme a samozřejmě se 

snažíme i aktivně zapojovat. Není asi žádným překva-

pením, že původní návrh novely nám byl myšlenkově 

bližší, než aktuální upravené znění. Z tohoto důvodu 

se  počátkem května sešli u společného jednání mís-

topředsedové Krajských soudů v Ostravě, Hradci Krá-

lové a Českých Budějovicích, a dále předsedové regi-

onálních spolků insolvenčních správců a přijali 

„Májové Memorandum“ (zde celý text). K tomuto Me-

morandu se následně připojili i místopředsedové Kraj-

ských soudů v Ústí nad Labem a v Praze. Dokument 

je vyjádřením společného postoje v několika nejdůleži-

tějších a zásadních tezích, které v sobě zahrnuje aktu-

alizované znění novely.  Memorandum mělo být vyjád-

řením jednotného postoje těchto významných „hráčů“ 

na poli insolvence a zájmu o stabilizaci a zlepšení in-

solvenčního prostředí. Věřme, že alespoň některé 

myšlenky z Memoranda budou nakonec součástí finál-

ního znění novely Insolvenčního zákona, jejíž účinnost 

je stále plánována od 1.1.2017.  

Novelu s dílčími výhradami na jednání Poslanecké 

sněmovny podpořili koaliční i opoziční poslanci, kdy 

ministr spravedlnosti připustil její možné úpravy ve 

výborech (Ústavně-právní výbor a Sociální výbor). 

Schůze Ústavně-právního výboru projednávala novelu 

dne 23.6.2016, na které bylo jednání o novele přeru-

šeno a stanovil se termín pro podávání pozměňova-

cích návrhů do 15.7.2016. O aktuálním vývoji Vás bu-

deme průběžně informovat na webových stránkách 

USIS. 

Za celý Výbor SMIS Vám přeji příjemné léto, klidnou 

dovolenou a hodně zdaru ve Vaší práci, nechť je co 

nejméně narušována legislativními bouřemi.  

 

Mgr. Ing. Petra Hamplová, členka výboru Spolku  

moravských insolvenčních správců 
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PLÁN SEMINÁŘŮ   
 

                                   Září   
8. 9. 2016  
Aktuální vybrané problémy SJM v novém Občanském zákoní-
ku – Ostrava Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce 
Nejvyššího soudu ČR (více zde) 
 
15. 9. 2016  
Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury – Ostrava 
Přednášející: JUDr. Jolana Maršíková, soudkyně a místopřed-
sedkyně KS H. Králové (více zde) 

 

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  

             www.ismorava.cz                                                                                              info@ismorava.cz                                              

Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY  
 

3 VSOL 1212/2015-B-41 
Vztah trestního k insolvenčnímu řízení 
 
Je-li zajištěná pohledávka v insolvenčním řízení řádně 
zjištěna, pak okolnost, že případně probíhá 
(pravomocně neukončené) trestní řízení, jehož výsledek 
by mohl vést ke zpochybnění některého z předpokladů, 
na nichž spočívá existence zjištěné zajištěné pohledáv-
ky, není v žádném směru důvodem k vyloučení postupu 
dle § 298 odst. 2 IZ (k vydání výtěžku zpeněžení zajiště-
nému věřiteli), pro který je rozhodující stav v době vydá-
ní rozhodnutí o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému 
věřiteli...(celý text zde).  
 
29 NSČR 67/2014 
Neúčinné právní úkony dle §111 IZ 
 
Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními 
stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením 
insolvenčního řízení, jsou ve smyslu ustanovení § 111 
odst. 3 insolvenčního zákona (ve znění účinném do 31. 
prosince 2013) vůči věřitelům neúčinné za předpokladu, 
že byl posléze zjištěn úpadek dlužníka... (celý text zde).  

ZE SPISU INSOLVENČÍHO SPRÁVCE  
 

V tomto čísle Zpravodaje zveřejňujeme doslovný přepis SMS 
zpráv mezi insolvenčním správcem a dlužníky. V jedné z uvede-
ných zpráv dlužníka byla přiložena i fotografie, kterou raději 
nezveřejňujeme. Důvodem není ani tak obava z případného 
porušování autorských práv, ale spíše strach z pohoršení či 
deformace morálky čtenářů našeho občasníku. 

 

Dne 11.5.2016 v 0:42 obdržel insolvenční správce na mobilní 
telefon od dlužníka zprávu, ve které byla nejprve zobrazena foto-
grafie s pozadím korpulentní dámy (tedy zřejmě dámy!), neurčité-
ho věku, v krajkovém spodním prádle růžové barvy. Níže byl pak 
uveden tento text: Pane správce, líbí se Vám moje milenka Bět-
ka? Fotil jsem ji dnes ráno, je suprová. Má žena mě podvedla 
z teploušem a já jí to každé ráno vracím tím, že chodívám za ní. 
Pokud máte zájem, dám vám číslo. Je SUPR.    

Ten den se opravdu zadařilo a tak stejnému insolvenčnímu 
správci zaslal v 11:55 zprávu i jiný dlužník.  

Dlužník: Dobrý den, nerad vás obtěžuji, ale přišel mi od vás do-
pis. Ještě jsem neměl možnost si ho prohlédnout, je to výpis 
nebo něco podobného? 

Odpověď IS : Nevím, rozbalte ho!!!  

 

Z pochopitelných důvodů nebudeme tentokrát zveřejňovat jmé-
no správce, který tyto příspěvky poskytl. Můžeme jen prozradit, 
že to byl jeden z členů redakční rady Zpravodaje a nejedná se o 
pana magistra Stočka... Těšíme se i na Vaše příspěvky, jejichž 
zdrojem může být insolvenční spisová dokumentace nebo po-
střehy z osobního setkání s účastníky insolvenčního řízení.    

 
K přihlašování místního poplatku za odpad 

V poslední době jsem zaznamenal opětovné dotazy správců, 

jak je to s přihlašováním místního poplatku za odpad, a to za 

období kalendářního roku, ve kterém je zjištěn úpadek. Při-

pomeňme si tedy,  jak je to tedy s přihlašováním pohledá-

vek, které se týkají určitého časového období, obvykle tím 

způsobem, že po celou dobu trvání daného období je dlužní-

kovi poskytována určitá služba... (celý text naleznete zde)  

Mgr. Rostislav Krhut,  

soudce a místopředseda Krajského soudu v Ostravě  

Krátké ohlédnutí - semináře a konference v 1. po-
loletí roku 2016 

Tak nám začíná léto  a vrcholí sezóna seminářů a konferencí. 

Letošní duben a květen byl skutečně programově hodně bo-

hatý, v insolvenčním prostředí se konala řada velmi zajíma-

vých akcí. Nerada bych některé opomenula, přínosné semi-

náře s erudovanými přednášejícími pořádalo hned několik 

organizátorů. Nicméně v rámci zpravodaje vydávaného Spol-

kem moravských insolvenčních správců nemohu nezmínit 

pravidelné, moravskými správci vždy velmi oblíbené, dvou-

denní setkání insolvenčních správců ve Velkých Karlovicích, 

na kterém opět představila řadu zajímavých a aktuálních té-

mat a zodpověděla prakticky všechny dotazy sehraná dvojice 

zkušených přednášejících, a to místopředseda Krajského 

soudu v Ostravě Mgr. Rostislav Krhut a soudce Krajského 

soudu v Ostravě Mgr. Petr Budín. Dodatečně tleskáme a bu-

deme se těšit zase na příště. Velmi aktuální téma Incidenční 

spory představil dále na svém semináři konaném dne 

29.4.2016 předseda senátu Nejvyššího soudu ČR JUDr. Zde-

něk Krčmář, a to před do posledního místa zaplněným sálem 

Justiční akademie v Praze... (celý text naleznete zde)  

Mgr. Ing. Petra Hamplová, členka výboru Spolku  

moravských insolvenčních správců 

 
Kapitalizace úroků a insolvenční řízení – otázka přirůstá-
ní úroků ve světle rozhodovací praxe vrchních soudů 
 
Insolvenční řízení, jakožto řízený proces v oblasti uspokojo-

vání pohledávek věřitelů, je ovládáno pravidly, která zaručují 

rovné postavení jednotlivých účastníků. Vyvážené nastavení 

pravidel není jednoduché, neboť na jedné straně stojí věřite-

lé, jimž se nedostalo a ve většině případů ani nedostane 

plné úhrady jejich pohledávek, a na straně druhé stojí dluž-

ník, který v insolvenčním řízení hledá východisko své úpad-

kové situace a ochranu před dalším nárůstem jednotlivých 

pohledávek. Je samozřejmé, že zájmem každého věřitele je 

přihlásit do insolvenčního řízení svou pohledávku 

v maximální možné výši, neboť čím je přihlášená pohledáv-

ka vyšší, tím vyšší bude i její uspokojení (i když zpravidla jen 

poměrné, pokud se nejedná o pohledávku vhodně zajiště-

nou).. celý text naleznete zde)  

 

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M. advokátka a insolvenční 

správkyně se zvláštním povolením, členka výboru Spol-

ku  moravských insolvenčních správců 
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