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Zápis z jednání sekce pro insolvenční právo České 
advokátní komory 

 

Dne 29. 6. 2020 zasedala sekce pro insolvenční právo České advokátní komory (dále jen 

„sekce“) ve složení členů a za účasti hostů z Ministerstva spravedlnosti dle přiložené prezenční 

listiny.  V rámci jednání sekce byly diskutovány následující body. 

I. NOVÉ INSOLVENČNÍ FORMULÁŘE  

• Zpráva pro oddlužení 

• Seznam přihlášených pohledávek 

• Zpráva o plnění oddlužení 

• Zpráva o splnění oddlužení 

• Zpráva o plnění reorganizačního plánu 

• Hlasovací lístek  

Nad rámec výše uvedených formulářů je připravován též formulář „konečné zprávy“. Co se 

týče předpokládaného termínu pro spuštění formulářů počítá se s 1.11.2020. V mezidobí však 

bude nutné připravit vyhlášku, která bude s novými elektronickými formuláři počítat. Z tohoto 

důvodu je finální termín pro připomínky zasílané MSp stanoven do 31. 7. 2020. Tyto je však 

třeba zaslat i prostřednictvím sekce, a to s předstihem před výše uvedeným termínem. Pro členy 

sekce platí ohledně připomínek k formulářům lhůta do 13. 7. 2020, kdy tyto připomínky 

je třeba pro urychlení zaslat k rukám předsedy sekce JUDr. Žižlavského. 

Za MSp představil koncept elektronických formulářů Ing. Plaček, PhD., a to včetně zmínění 

výše uvedených lhůt. Mgr. Zezulka, PhD. doplnil, že krátké lhůty jsou vyvolány potřebou 

meziresortního připomínkového řízení, s jehož spuštěním se počítá na přelomu července/srpna 

2020. Zdůraznil skutečnost, že poté co budou formuláře odeslány do mezirezortního řízení bude 

obtížnější je nějak zásadně měnit. Požádal současně o to, aby případné připomínky byly stručně 

odůvodněny a obsahovaly i navrhované řešení. Pokud by tomu tak nebylo, jejich následné 

vypořádání je problematické.  

JUDr. Žižlavský připomenul, že bude klíčové, aby byly formuláře integrovány jak do systému 

insolvenčních soudů, tak do systémů (pouze dva) se kterými pracují insolvenční správci. 

Ing. Plaček, PhD. potvrdil, že komunikují se společnostmi ARET Praha s.r.o. a Insolvence 

2008, a.s., které změny sledují.  

Ing. Plaček, PhD. doplňuje, že nad rámec formulářů uvedených výše, se ještě počítá 

s případnými úpravami formuláře „přihláška pohledávky“. Zašle ji během dnešního dne, tj. 

29.6.2020 v nové grafice s tím, že pro připomínky k tomuto formuláři platí vše, co bylo 

uvedeno výše.  

Připomínky členů sekce: 

Co se týče nově koncipovaného hlasovacího lístku, pak v jeho části IV. pohledávky věřitele je 

obsaženo pole „přihlášky věřitele“. V případě předpřipravené varianty reorganizace toto pole 

není možné vyplnit, neboť v době, kdy se hlasuje hlasovacími lístky, žádné přihlášené 
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pohledávky nejsou. S touto situací je třeba počítat, a to jak ve vyhlášce, tak minimálně 

v komentáři k poli „přihlášky věřitele“, a to například tak, že se vyplnění tohoto pole 

nevyžaduje v případě předpřipravené reorganizace. Zmíněný problém je řešitelný při zakliknutí 

položky „hlasování před zahájením insolvenčního řízení“, a to navazující změnou formuláře, 

který se v takovém případě zobrazí. To samozřejmě platí i pro připravovanou vyhlášku. 

Nejvýraznější část připomínek, které na jednání sekce zazněly, se týkaly formuláře „Seznam 

přihlášených pohledávek“, a to konkrétně vyplňování právního důvodu pohledávky 

a specifikace zajištěných pohledávek v případě zajištěných věřitelů. Jde o rubriky zahlcujícího 

charakteru. V případě právního důvodu pohledávky lze, přes dikci insolvenčního zákona, 

využít judikatury, připouštějící odkaz na přílohy. Co se týká specifikace zajištění v navrženém 

modelu, není ani technicky možná, neboť nejsou postiženy všechny zajištující instrumenty, a 

hlavně není důvod právě v seznamu zajištěných pohledávek provádět specifikaci jednotlivých 

způsobů zajištění. K tomu Mgr. Tomola podotýká, že například v opakovaném insolvenčním 

řízení Vítkovic si něco takového nedovede představit. JUDr. Žižlavský k tomu pokračuje, že 

formulář vnímá jako jeden ze tří informačních stupňů, a to stupeň nejnižší. Pro účastníky řízení 

a pro další osoby představuje druhý stupeň obsah insolvenčního rejstříku, a pro účastníky řízení 

a se souhlasem soudu i další osoby představuje třetí stupeň obsah insolvenčního spisu. Pokud 

mají formuláře zjednodušit průběh insolvenčního řízení tak by v principu neměly nahrazovat 

informace zjistitelné na druhém a třetím stupni. 

 

II. VÝVOJ INSOLVENCÍ V ČR 

Tato problematika bude projednána na příštím jednání sekce.   

 

III. RŮZNÉ  

Ze strany členů sekce nebyl vznesen žádný podnět k projednání.   

 

Praha, 29. 6. 2020 

 

 

Ověřil a schválil: 

JUDr. Michal Žižlavský, předseda sekce pro insolvenční právo 

Zapsal: 

Mgr. Kamila Šrolerová, odbor vnější a vnitřní legislativy 

 

Přílohy 

Výše zmíněné formuláře určené k případným připomínkám  

 


