Jakub Háj a spol.
Insolvenční správce

Mimořádné sdělení insolvenčního správce dlužníkům v oddlužení
v souvislosti s opatřeními vlády ČR ve vztahu k epidemii COVID-19

Vážení insolvenční dlužníci,
v souvislosti s aktuálními opatřeními, jež přijala vláda České republiky ve vztahu k šíření nákazy virem
COVID-19, došlo u některých podnikatelů či pracovníků k omezení možností výdělku. Jsme si vědomi
toho, že tato situace může mít negativní vliv na výši splátek do oddlužení, z pozice insolvenčního
správce tedy považujeme za vhodné Vás informovat o několika možnostech, jež by pro Vás mohly být
v této situaci užitečné.
Mějte prosím na paměti, že toto sdělení je čistě informativního charakteru, není v moci insolvenčního
správce níže uvedené „slíbit“, „schválit“ či rovnou „zařídit“. Můžeme Vám toliko poskytnout dílčí
informace.
Současně berte na vědomí, že se jedná vesměs o mimořádná opatření a nelze je automaticky doporučit
či vztáhnout na všechny dlužníky v oddlužení – u dlužníků, kteří nejsou současnou situací příliš dotčeni,
lze naopak spíše doporučit, aby v řádném plnění oddlužení pokračovali jako doposud.
Pro úplnost rovněž připomínáme, že byste měli insolvenčního správce a insolvenční soud informovat
o změnách zdroje příjmů – tedy oznámit změnu zaměstnání, ztrátu zaměstnání, evidenci na úřadu práce,
nemocenskou, ošetřovné atd. Lze taktéž důrazně doporučit, aby dlužník v případě problémů se
splácením insolvence toto soudu zavčas oznámil a uvedl též aktivity, jimiž se snaží zhoršenou příjmovou
situaci řešit. V takovém případě bude mít soud spíše pochopení pro přechodný výpadek příjmů
dlužníka, než kdyby dlužník „mlčel“ a o problému se nijak dlouhodobě ani nezmínil.
Dále si dovolím odhadnout, že ani insolvenční správce, ani soud, nebudou nyní schopni vše řešit hned,
neboť do problémů se může dostat mnoho pracovníků a i samotné soudy mohou mít omezený provoz
vč. karantény pracovníků soudu.
Sdělení insolvennčnímu správci prosím zasílejte písemně, ideálně e-mailem na adresu
panackova@jhspol.cz - i nás se epidemie dotkla a v důsledku vládních opatření máme omezen provoz.
1) Přerušení průběhu oddlužení (platí pro „nová oddlužení“)
Tato možnost se týká pouze insolvenčních řízení, v nichž došlo k zjištění úpadku po 1. 6. 2019
(tedy usnesení o zjištění úpadku bylo vydáno po 1. 6. 2019), kdy proběhla změna insolvenčního zákona.
Pro „starší“ řízení existuje jiná možnost – viz bod 2).
Přerušení průběhu oddlužení může dlužník navrhnout na základě ustanovení § 412b insolvenčního
zákona, níže uvádíme ve zkratce základní informace:
−

Doba přerušení může být maximálně 1 rok.

−

Za dobu trvání daného oddlužení lze přerušit pouze jednou (i kdyby dlužník navrhoval více
přerušení, která by dohromady byla kratší než 1 rok).

−

V návrhu na přerušení je nutné uvést a doložit důležité důvody pro přerušení (v této situaci by
to bylo např. významné a dlouhodobé snížení příjmů v důsledku omezených zakázek či omezení
provozu podniku zaměstnavatele). Tvrzené skutečnosti je rovněž nutné doložit příslušnými
doklady (v případě celostátně účinných vládních opatření na tato alespoň odkázat).
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−

Průběh oddlužení může být přerušen buď na dobu určitou nebo na neurčito (dlužník by měl ve
svém návrhu uvést dostatek informací k tomu, aby soud mohl adekvátně rozhodnout, zda
oddlužení přeruší na konkrétní dobu nebo na neurčito – tedy maximálně 1 rok. Přerušit lze
pouze jednou, je tedy nutné si návrh pořádně rozmyslet!)

−

Po dobu oddlužení by se neprováděly srážky z příjmu dlužníka (dlužníku tedy zůstane z příjmu
více peněz na živobytí), záloha na odměnu insolvenčního správce by byla ponížena o 70 %.

Vzhledem k podmínkám přerušení běhu oddlužení je tedy nutné toto řádně promyslet, nezapomeňte na
to, že tuto možnost budete mít za dobu trvání oddlužení pouze jednou!
Pokud byste se rozhodli dočasný výpadek příjmů řešit tímto způsobem, kontaktujte prosím kancelář
insolvenčního správce – poskytneme Vám vzor tohoto návrhu, ze kterého byste mohli vycházet.
Mějte však prosím na paměti, že o schválení návrhu a podmínkách přerušení rozhoduje soud, ne
insolvenční správce, a i soudy v této době fungují pouze v omezeném rozsahu. O Vašem návrhu tedy
pravděpodobně nebude rozhodnuto ze dne na den, soudy se s touto situací mohou vypořádávat delší
dobu
2) „Stará“ oddlužení, v nichž byl zjištěn úpadek před 1. 6. 2019
Pro tato „starší“ řízení bohužel neplatí znění insolvenčního zákona před novelou z 1. 6. 2019, výše
uvedené přerušení průběhu oddlužení tedy není ze zákona možné (leda by jej soudy schválily
„mimořádně“ nad rámec zákona).
Pro tato řízení je však důležitou podmínkou konečného schválení osvobození dlužníka od nesplacených
závazků minimální míra uspokojení 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Insolvenční zákon však
umožňuje insolvenčnímu soudu na konci oddlužení schválit osvobození dlužníka od nesplacených
závazků i přesto, že dlužník nesplatil věřitelům 30 % závazků. Soudy však k tomuto kroku přistupují
pouze ve skutečně výjimečných případech, kdy dlužník prokazatelně vyvíjí veškeré úsilí k plnění
svých povinností, a přesto na minimální míru uspokojení z nějakého jím nezaviněného důvodu
nedosáhne.
Pokud tedy hrozí situace, kdy by výpadek ve Vašich příjmech, způsobený vládními omezeními, zapříčinil
pokles dlouhodobé míry uspokojení Vašich věřitelů pod minimální zákonnou hranici 30 % (a tuto míru
byste nebyli schopni do konce oddlužení navýšit zpět nad 30 %), můžete již nyní z opatrnosti
insolvenční soud na Vaši svízelnou, avšak Vámi nezaviněnou, situaci předem upozornit vč.
uvedení Vámi učiněných kroků, resp. vynaloženého úsilí ke zlepšení této situace (a toto
samozřejmě doložit příslušnými doklady). Má to samozřejmě smysl pouze v případě, kdy je soudu
z dosavadního průběhu Vašeho řízení zřejmé, že se jinak snažíte řádně plnit všechny své povinnosti
a tohle je pouze nešťastný dopad zhoršené hospodářské situace za kterou opravdu nijak nemůžete.
Jedná se samozřejmě o zcela bezprecedentní situaci (nikdo z nás aktuálně platná vládní nařízení ještě
nikdy nezažil), v tuto chvíli tedy nelze zaručit, že soudy skutečně budou na konci oddlužení brát
pokles příjmů v důsledku aktuálních vládních nařízení jako pádný důvod k udělení výše popsané
výjimky (tedy osvobození dlužníka od nesplacených závazků, přestože míra uspokojení věřitelů
nepřesáhla 30 %). Pokud by však měl být koronavirus jediným důvodem ke ztroskotání Vaší upřímné
několikaleté snahy o oddlužení, určitě stojí za to se zavčas ozvat a soud o Vaší situaci průběžně
informovat. Proto Vás o této výjimečné možnosti, která v insolvenčním zákoně existuje, informujeme.
Opět prosím mějte na paměti, že o tom nerozhoduje insolvenční správce, ale insolvenční soud. Soud sice
rozhoduje až na konci oddlužení, nicméně přihlíží k tomu, jak se k případným problémům dlužník stavěl
v průběhu oddlužení a zda je řešil včas.
Pokud tedy o této možnosti uvažujete, zašlete příslušnému insolvenčnímu soudu sdělení, v němž
podrobně vysvětlíte svou situaci a upozorníte na skutečnost, že k poklesu příjmů u Vás nedošlo
Vaším zaviněním (samozřejmě pouze pokud to tak skutečně je, což řádně doložíte příslušnými
doklady), případně uvedete opatření, která jste podnikli ve snaze svou situaci zlepšit.

Stránka 2 z 4

3) Mimořádná okamžitá pomoc – dávka Ministerstva práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí možnost požádat o mimořádnou finanční pomoc, více
informací naleznete na webových stránkách mpsv.cz (konkrétně na odkazu https://www.mpsv.cz//mimoradna-okamzita-pomoc).
Pokud byste se rozhodli tuto možnost využít, obraťte se prosím na příslušnou správu sociálního
zabezpečení v místě Vašeho bydliště (insolvenční správce ani soud nedisponují žádnými bližšími
informacemi či pravomocemi k vyřizování či schvalování žádostí o tuto dávku).
Tato jednorázová dávka nepodléhá výkonu rozhodnutí, nebude tedy stržena do splátkového kalendáře
(nepočítá se z ní ani žádná srážka). Pokud ji však budete čerpat, měli byste ji ale přesto uvést v přehledu
Vašich příjmů, jenž jednou za 6 měsíců posíláte soudu.
4) Úlevy pro živnostníky – Hospodářská komora České republiky
Hospodářská komora České republiky se aktuálně snaží vyjednat s vládou ČR různé úlevy či formy
finanční pomoci podnikatelům či živnostníkům. Na webových stránkách Hospodářské komory
https://www.komora.cz/koronavirus/ jsou informace téměř denně aktualizovány. Lze očekávat že
informace o přijatých opatřeních bude uveřejňovat i vláda.
Pokud jste tedy osobou samostatně výdělečně činnou a nařízeními vlády Vám bylo znemožněno
vykonávat výdělečnou činnost, můžete kromě využití některých z výše uvedených možností rovněž
sledovat opatření, která se již Hospodářské komoře ČR podařilo prosadit. Je to například odložení lhůty
k podání přiznání k dani z příjmu až do 1. července 2020, odklad plateb DPH či výplata "ošetřovného"
v souvislosti s uzavřením škol a péčí o nezletilé děti.
I v tomto případě platí, že o jakýchkoliv změnách byste měli bezodkladně informovat insolvenčního
správce (např. když budete čerpat „ošetřovné“). Také prosím mějte na paměti, že o opatřeních
Hospodářské komory, vlády ČR či jednotlivých úřadů či ministerstev insolvenční správce nijak
nerozhoduje ani nemá možnost je za Vás jakkoliv vyřizovat a uplatňovat.
Bezkontaktní komunikace?
Jakékoliv podání, které budete posílat příslušnému insolvenčnímu soudu, zasílejte v ideálním případě
elektronicky, abyste omezili kontakt spojený se zasíláním poštovní zásilky a rovněž kontakt
pracovníků soudu s poštovními zásilkami (stejný princip prosím uplatňujte i pro komunikaci
s insolvenčním správcem).
Informaci o tom, který soud projednává Vaše insolvenční řízení, najdete na každém usnesení, které Vám
soud kdy doručil (hned v prvním řádku textu). Při komunikaci vždy uvádějte (např. do předmětu
e-mailu) spisovou značku Vašeho insolvenčního řízení – najdete ji v pravém horním rohu každého
usnesení, je to např.: KSBR 12 INS 3456/2019 (ten zbytek, např. A-6, B-5 atd., označuje konkrétní
usnesení, to už do spisové značky nepatří, ta končí rokem).
Každý soud přijímá elektronická podání buď datovou schránkou, nebo e-mailem, kompletní kontaktní
informace každého soudu naleznete na webových stránkách https://www.justice.cz/soudy, níže pro
urychlení uvádíme přehled elektronických kontaktů insolvenčních soudů, jež spravují nám přidělená
insolvenční řízení:
Soud

Datová schránka

E-mail podatelny

Krajský soud v Praze

hvbabbq

podatelna@ksoud.pha.justice.cz

Městský soud v Praze

snkabbm

podatelna@msoud.pha.justice.cz

Krajský soud v Českých Budějovicích

832abay

podatelna@ksoud.cbu.justice.cz

+ pobočka v Táboře

podatelna.pobocka@ksoud.cbu.justice.cz

Krajský soud v Hradci Králové

ep7abae

+ pobočka v Pardubicích
Krajský soud v Ostravě

podatelna@ksoud.hrk.justice.cz
podatelna@ksoud.pce.justice.cz

jhyaeqv

podatelna@ksoud.ova.justice.cz

Krajský soud v Ostravě – pobočka v euyp2tn
Olomouci

podatelna@ksoud.olc.justice.cz

Krajský soud v Brně

podatelna@ksoud.brn.justice.cz

5wwaa9j

Pokud byste přeci jen byli nuceni poslat Vaše podání na soud poštou, dodržujte prosím veškerá
bezpečnostní a hygienická opatření, abyste pokud možno co nejvíce omezili možnost šíření nákazy.
S podzravem,
Ve Vizovicích, dne 20. 3. 2020

Jakub Háj a spol.
insolvenční správce
zast. Mgr. Jakub Háj
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