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Vážená paní Aschermannová,
předně si Vám dovoluji poděkovat za poskytnuté informace a materiály k projektu Skrze
oddlužení společně (SOS), jehož realizátorem je Vaše organizace a jehož cílem je vytvořit systém
podpory dlužníků v oddlužení a zjišťovat možná rizika pro průběh oddlužení i systémové
překážky.
Vzhledem ke skutečnosti, že nedílnou součástí Vašeho projektu je i zapojení insolvenčních
správců, jejichž úkolem bude v rámci projektu předávat Vaší organizaci data týkající se dlužníka
a průběhu jeho insolvenčního řízení, dovoluji si Vám tímto sdělit, že Ministerstvo spravedlnosti,
odbor insolvenční a soudních znalců, neshledává v zapojení insolvenčního správce do Vašeho
projektu za podmínek a v rozsahu, který definujete v návrhu dohody o předávání dat ze systému
IR-IS následovně:
ÚDAJE, KTERÉ BUDE SPRÁVCE PŘEDÁVAT PRO OTESTOVÁNÍ DLUŽNÍKA NÁSTROJEM DETEKCE PŘED
ZAŘAZENÍM DO INTERVENČNÍ ČI KONTROLNÍ SKUPINY A BĚHEM REALIZACE PROJEKTU
spisová značka, datum zveřejnění insolvenčního návrhu
název a IČ insolvenčního správce
jméno a příjmení dlužníka, jeho rodné číslo
Ve které fázi procesu výběru se dlužník nachází?
Je dlužník v současné době zaměstnaný na HPP? Typ smlouvy na
HPP

Měsíční příjmy z darů, mezd, podnikání, starobního důchodu,
rodičovské dovolené, invalidního důchodu, dávek
v nezaměstnanosti, informace, že je dlužník bez příjmů(v Kč)
Počet přihlášených věřitelů
Očekávaná míra plnění (%)
Navrhuje správce schválit nebo neschválit oddlužení?

Veřejný údaj
Veřejný údaj
Veřejný údaj
Veřejný údaj
Veřejný údaj
Údaj, který je částečně veřejný (z návrhu na oddlužení) a
částečně bude v průběhu oddlužení zveřejněn (informace o
příjmech v průběhu oddlužení. Údaje o příjmech dlužníka
v průběhu oddlužení budou předána až po souhlasu dlužníka
s předáním těchto údajů.
Veřejný údaj
Veřejný údaj
Veřejný údaj

Veřejný údaj

Schválil soud návrh oddlužení?
Byl podán návrh na zrušení oddlužení? Datum a zdůvodnění
návrhu.

Veřejný údaj

Doplňující otázka: Nakolik bude podle správce užitečná podpora
dlužníka?

Neveřejný údaj/subjektivní pohled správce – po souhlasu
dlužníka s předáním údajů

Doplňující otázka: Bude podle správce dlužník souhlasit s
intervencí?

Neveřejný údaj/subjektivní pohled správce – po souhlasu
dlužníka s předáním údajů

porušení povinnosti insolvenčního správce, které by mohlo zakládat jeho odpovědnost za
přestupek podle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.
Věřím, že Váš projekt napomůže k podrobnějšímu zmapování životních situací dlužníků
vstupujících do oddlužení a problémů, které je v průběhu celého procesu insolvenčního řízení
provázejí a jeho výsledky do budoucna přispějí ke zvýšení efektivity práce s dlužníkem tak, aby
dlužník nejen úspěšně završil proces oddlužení, ale také aby byl následně schopen uspokojovat
své životní potřeby bez dalšího zadlužování.
Závěrem si Vás dovoluji požádat o sdělení výsledků projektu Ministerstvu spravedlnosti pro
jejich případné využití při legislativní činnosti ministerstva.
S pozdravem
Mgr. Jan Benýšek
pověřen zastupováním funkce ředitele
odboru insolvenčního a soudních znalců
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