
pisem. Zasílání vyplněných a oskenovaných for-
mulářů ve formátu PDF je proto přípustné, ne-

boť takorní postup žádný zákon nezakazuje.

Nadto, s ohledem na stávající právní úpravu

oddluženL determinující insolvenčního správce

do role především administrátora, vyp|ňujícího

četné a obsahem vzá.jemně se překryívající ko|on-

ky předepsaných formulářů, není na místě zatě-

žovat jej další administrativní agendou, například

v podobě konverze uvedených dokumentů.

JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D.

1) KSHK 35 lNs 17504/2017 _ A - ób

lnsolvenční poradna
Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berge1
advokát, ohlášený společník BERGER

- insolvenční správce a spoI.

"Vše nasvódčuje ternu, že mi bude schváieno oddlužení splátkeqýrn kaiendářem,
i když jsem viestníken nenrovitosti. insolvenční spnávee podal návr}r na plnění splát-
koqýrrr kalentiářern.
Když burJe nemovitost na pokyn zajiš-
těného věřitele zpeněžena a z výtčžku
bude uspokojen zajištěný věřitel a 1o

zcela, jak brrde naloženo s částkou pře-
vyšující v|ši nároku zajištěného věřitelrlr
Zůstane teto částka mně, nebo bude ptl-

užita jako mirrrrriádrrá splátka?"

Ač by se na první pohled moh o zdát, že tato
částka by, i v případě schvá]ení oddluženi plně-

ním splátkového kalendáře, mě a být použita
jako mimořádná splátka, není tomu tak, ]est]iže
po uspokojení zajištěného věřite e dojde k pře-

bytku (hyperocha), pak tato částka náIeží v da-

ném případě dlužníkovi do jeho volné dispozice.
Takzvaná hyperocha je zakotvena v ust. § 1 370

obč. zák. tak, že cit.: ,,Osobní dIužník zaplatí,
čeho se nedostává, neutrží|i se při zpeněžení
zástavy tolik, co činí pohledávka, Zástavnímu
dlužníku náleži, oř se utrží více."

věřitel a insolvenční řízení

'l. |..!vorj prezidenta Českó asociace věřiiq!ú
V posledních rjvou ieteeh jsrne na tornto místě věřitelům v rárnei prevence pravide|-
ně doporučevali prověřovat jednotiuehým způsobem prostřednictvím internetovó
aplikace své obchodní ,]artnery. K tornu jsrne vždy připojili skutečný případ dlužníka.
u kterého byNo xalrájeno inso|venční říeení a u něhož jsrne zpětně poukazovali na chy-

by včřitelů, kerí i předluženým finrnánr pcskytova|i svá plnění na fakturu"

V tomto článku vám přinášíme popis postupů
na straně dlužníků, kteří nejsou v insolvenčním

řízení, a u kteryich dochází k nekonečnému na-

vyšování dluhů, které již nebudou schopni nikdy
u hrad it.

,,Věřiteli důvěřuj, a|e prověřuj."

2. Dlužník Altovinoma s.r.o,,

lč24822337, Bmo
Dlužník odebral od věřitele v listopadu 201ó

služby a obdržel od věřitele fakturu. Po marném

uplynutí |hůty pro splatnost a po neúspěšných

urgencích se věřitel v říjnu 2017 obrátil na inkas-

ní agenturu a předal ji pohledávku k vymáhání.

lnkasní agentura v průběhu řešení pohledávky

pomocí prověřovací i nternetové a plikace zjistila
násIedující:

a) spo|ečnost d|užníka se od roku 2011 do roku

2017 jmenovala SENTl TlME s.r.o. a sídlila

v Praze v ulici Trojanova 2022/12
b) v ř'rjnu 2017 se společnost pře,jmenovala

a s norlím názvem Altovinoma s.r.o. sídlí
na nové adrese Příkop 838/ó. Brno

c) společnost je od roku 2013 předlužená (zá-

vazky jsou vyšší než veškery majetek)

d) obrátka závazků byla dvakrát delší než obrát-
ka pohledávek

e) v řílnu 2017 ukončil svoji činnost jednatel -

Hyperocha nenáleží ani zajištěným a ani

nezajištěným Věřite|ům. Zajištění věřite|é jsou

v případě vzniku hyperochy uspokojeni z vý-

těžku dražby zcela a nezajištění věřitelé jsou

uspokojováni z budoucích příjmů v rámci od-

dlužení plněním sp|átkového kalendáře. ]e pak

věcí dlužníka, zda se rozhodne z hyperochy
uhradit své závazky nezajištěným věřitelům
a tím i předčasně skončit oddIužení, nebo ni-

ko Iiv.

To, že tomu tak je, plyne ze skutečnosti,
že dispoziční oprávnění k majetku náležejícímu
do majetkové podstaty v době schválení od-
dlužení má od právní moci rozhodnutí o schvá-

lení oddlužení plněním splátkového kaIendáře

dlužník (§ 409 odst. 2 lZ), a proto ne|ze hy-

perochu, jež svojí podstatou není ničim jiným,

než transformací takového majetku, považovat
za mimořádný přrjem, ohledně něhož by mě

d užník povinncst naložit s ním způsobem uve-

deným v § 412 odst. 1 pism. b) lZ, tj, poukázat
tako1,ou lnarčai čéstku na účet majetkové pod-
s]:a:\, af ,, :,. a :o.ž ta k mimořádným splátkám
' :: :-:. ,f č'.-o.é'O (a'e-da'e,

P,c -: ^os: eště ur,ádim, že odIlšná situa-
63 6 1 3ilpadě konkurzu a odd]užení ve formě
zpeněžení majetkové podstaty, kdy předmět
zajištění je vždy zpeněžen a z jeho výtěžku
je poh edévka zalištěného věřitele (postupem

d|e § 29B a § 299 |Z) uspokojena. V těchto
případech je možné přebytek výtěžku ze zpe-
něžení zajištění užít k uspokojení nezajištěných
věřitelů.

fyzická osoba a místo něho se statutárním
orgánem stala akciová společnost HALLU Cl
investment a.s., lČ 2909897 1

f) ve stejný okamžik se q/to osoby vyměnily

i v roli vlastníka
g) akciová společnost HALLU CI investment a.s.

v postavení statutárního orgánu i společníka

dlužníka má v prověřovací internetové aplika-

ci následující varovné informace:

- exekuce (od roku 2015 do roku 2017 celkem ó)

- proti jedinému akcionáři a předsedovi předsta-

venstva je od roku 2016 vedeno 7 exekucí

- od srpna 2015 nespolehliui plátce DPH

- od listopadu 2015 virtuální kancelář na adrese

Náměstí Přátelství 1518/2, Praha - Hostivař.

Na této adrese je lysoká koncentrace sublektů
s negativní informací

- od roku 2012 společnost nezveřejňuje účetní
závěrl<y

- společnost je od července 2014 evidována

v dlužnické databázi

- statutární orgán má adresu na městském úřadě

- dle internetové prověřovací aplikaci má tato
společnost da|ších 250 vazeb na další společ-

nosti, ve ktených je převážně od roku 2017
majitelem a statutárním orgánem
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- u těchto dceřiných společností převažují va-

rovné informace typu: virtuální adresa, diuhy.

exekuce, předluženost, nezveřejňování účet-

ních závěrek apod.

V přiložené tabulce se čtenáři tohoto člán-

ku mohou seznámit s varovnými informacemi

u společnosti HALLU C| investment a.s. Tyto

informace může každý prodávající na svého zá-

kazníka získat v internetové prověřovací aplikaci

před poskytnutím fakturovaného plnění.

3. Dotazy věřitelů
a) Jaký postup nyní doporučíte věřitelům r{še

uvedených dlužníků? Věřitelé považují za zby-

tečné hradit náklady za nové exekuce a rov-

něž nechtějí podávat insolvenční návrh a platit

zálohu na insolvenční řízení. u obou variant

nelze předpokládat návratnost nákladů.

b) Co lze vytknout lnýše uvedeným společnostem

Altovinoma s.r.o. a HALLU Cl investment a.s.

a co |ze ve prospěch věřitelů úspěšně řešit

soudní cestou?

4. Odpověd'
Popsaná situace je pro věřitele dlužníka kraj-

ně nekomfortní. Cest, kterými by bylo možné

dosáhnout reálného uspokojení 1ejich pohledá-

vek, není pří|iš mnoho. Dlužník zjevně nemá

žádný majetek, z lehož zpeněžení by bylo

možné uspokojit pohledávky věřitelů, Jako al-

ternativa postupu se 1eví podnět orgánům čin-

ným v trestním řízení k prošetření, zda jednání

bývalého předsedy představenstva dlužníka

nenaplnilo skutkovou podstatu trestného činu

(typicky poškození věřitele dle § 222 trestního

zákoníku, respektive podvod dle § 209 trest-

ního zákoníku). Věřitelé by se posléze v rámci

adhezního řiení v pozici poškozených mohIi

domáhat přiznán( nároku na náhradu škody

způsobené trestnýrn člnem, Avšak s oh edem

na fakt, že na maletek býl,a é1,o předseCl,rřed-
stavenstla d užnike soll ,,,ecen1 nnohačetné

exekuce, nedá se očekévat, že bl,tímto postu-

pem bylo dosaženo 1iného než morá ního zado-

stiučinění věřite]ů,

Další možností postupu pro věřitele je využití

institutu relativní neúčinnosti právního jednání

varovné iníormace
liALLi_j *l it1!.jllmest E.5,

2góqat§71

a/f, J\",'" Jlť'.al ], :S,ž'r-'rr,.Ja<l:\d: !llnu t"(},;llDdc.\.

dlužníka dle § 589 a n. OZ. Jeho prostřednic-

tvím je možné se u soudu domoci určení že

příslušné právní jednání dlužníka, ktenim byla

zkrácena možnost uspokojení věřitelovy vykona-

telné poh|edávky, je vůči tomuto věřiteli neúčin-

né. Tato alternativa bohužel bývá problematická

z důvodu informační asymetrie mezi dlužníkem

a věřitelem. Nenili totiž dIužníkovo právní jed-

nání zjistitelné z veřejně dostupného zdroje

(typiclv veřejného rejstříku), nedozví 5e věřitel

o konkrétním právním jednání, které by měl od-

Porovat.
Obecně lze (pro věřite|e bohužel) uzavřít, že

za daných podmínek b,ývá výhodnější pohledáv-

ku za nebonitním dlužníkem nevymáhat a jako

poučení v budoucnu lépe prověřovat své odbě-

ratele.

5. tGeditní management,
Pojištění pohledávek - lV.

Z přechozích dílů našeho seriálu známe pro-

dukt pojištění pohledávek, Jím krytá rizika. hlavní

hráče na trhu. Místo klasického pojišťováka jsme

zvolili specialistu se znalostmi z kreditního ma-

--r-r-LrÝÉr2
/nfór/7?ač€ a fir!?ráťr'

Název společnosti

lč
Adře§a

, AKiUÁLNí

, ] 
uro.o.nuní na negailvní infořmace

ND Nespolehllvá osoba DPH

] uD : Ukončená reglstrace plátce DPH

aE , Éxekuce::

: KNl : Konc€ntřac€ §gbrektů s n€gativní

i l lníormací na uvedené adle*
vA viřtuální kancelář ně wedené ádr*

] vA , vlrlutlní kanc€lář na uv€dené adře

: xNl : Kon(€ntía.e 9lbiektů § n€gatlwí
: , lníoffiací na uvedené adr6e

. Nuz , Nery€ř€inění úč€tní závéílý v
teřmínu

: NUz : N€ryeřeinění úč€tní ávěrky v
lemínu

' NUz . N€ileřeinění účetní aávěrky v

: ] lermínu

NUz Nerveřelněni účetrí závěřky v

i ] termínu

lDÉNTIFlt(oVANÉ ZÁvAzKY sUBrEKTU Po LHUíE sPLATNosTl vUčl VĚŘlTELl

Upozornění na negativní infořmace adr01
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Datum
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Č6ká r€publlk3

: částka ] Poznámka:]
4 443,oo Kč Posledni aktuallace k 2016/07. aueaerné§é údare o

: ] dluhu jmu treověléné, n€m!§í znam€nat lí9olv€ficl

] nebo platební nekáz€ň.

částka poznámka

v-1{)6aal2&!6, Kata§tťá,§í úřad !rr3 Pi7eň§ký klaj,
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Tomáš Jandera
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nagementu. Víme, že vedle podepsané pojistné
smlouvy potřebujeme zGkat i krytí na konkrétní-
ho odběratele, tedy pojistný/úvěrový limit. Podle

způsobu jejich získání rozlišuleme tzv. ]menovité,
Nejmenovité, Rychlé a Rizikové limity.

Dnes gokračujeme Nejmenovitými llmity.

HIavními způsoby získání jsou: naše Plateb-

ní zkušenost nebo kreditní informace získané
(zpravidIa) od agentury nezávis|é na pojišťov-

ně, v obou případech zaměřené na odběratele,
kterého chceme pojistit, Velmi důležité je slovo

nebo, značící naši možnost volby mezi způsoby
získání Nejmenovitého imitu. Mezi zřídka na-

bízenou možnost získání Nejmenovitého limitu
patří tzv, Úvěrorli manažer.

Poznámka: některé pojišťovny zahrnují mezi

Nejmenovité |imity rovněž ty tzv. Rych|é |imity
(typu ,,@/ratin9", ,,Credit Check", ,,Express Credit
Lirnit", ,,Crade" a tak podobně). Ze způsobu sta-

novení takovéhoto limitu ale plyne, že odběrate-
le musíte pojišťovně přesně identifikovat, ta jej

jmenovitě hodnotí (ač zrychIeně) a může limit
v průběhu času měnit, Výhody ] nevýhody rych-
lých limitů probereme v některém z da šich diů
našeho seriálu.

Nejmenovitý limit na konkrétn'ho oc5ě.ate e

můžeme lyužít jen v případě, že i,á.. :o' š|c,, ^:

Preot m |;n't nezarrtr|a , -a-( .-ť-c, :,.-
mitů, rese|.t've až po r_p|1 nr_r oD,.- , '- -ť, , -
od doby, co se ta( sta o. Ste -e ]': j -: ::

pak onezen' po J-ce-oL dob- e- :: -,.( .-:-,č-

lenou r47ší. Z toho tedy vyplývá, že je dobré mít
někoho, kdo nám s rozhodováním, na kterého

odběratele žádat ]menovitý a na kterého Ne-
jmenovitý limit, pomůže nebo doporučí způsob
vašeho rozhodování.

Při voIbě pojišťovny, respektive při r,yjednává-

ní o podmínkách smlouvy se zvolenou pojišťov-

nou, je důležité vědět o omezujícich ustanove-
ních a požadovat jejich úpravy. Příkladem budiž
povinnost žádat o ]menovitý limit v případě, že

otevřené saldo pohledávek za konkrétním odbě-
rate|em přesáhne hodnotu Nejmenovitého limitu
uvedenou v parametrech smlouvlr. Nízkou cenu

pojistky dokáže vyjednat téměř kdoko|iv funkční
nástroj pro ochranu pohledávek 5 prostorern pro

flexibiIitu jen ten, kdo se zabývá rlihradně tímto
segmentem pojištění a zná vyjednávací možnosti
protistrany, tedy poj išťoven.

Začneme Nejmenovitým limitem získaným

na zák|adě Platební zkušenosti. Nejde o žádnou
analýzu, jak často uvádí problematiky neznalí
makléři, nýbrž o jednoduchý test splnění pod-

mínek. Pojišťovna si tak za]istí, abyste s daným

odběrateIem neobchodovali poprvé a překlenu-

li nejvíce rizikové počáteční období spolupráce
_ ^ trL:-_-^ ^_) ULUť dLť ť

n,,]:_ies:e'š'^. -oce e- ]sor a esooň dvě fak-

:--., _ -.-ž^.- .,-a,.^".. :::- ]-]čcec'
-:- :_:-: -- -'---. :-'-,'---' -,:_':: : ] _:-,-.

:::-_: -j :: .::]--:'_ ::: :::*_ ,i'_, -__
--.- :, ^^ ^_: __-. -ť_ťj- :_ c]_:_ ----_-:j:-

nosti, Test zaplacených faktur provádíme obvykle
po dobu 12 měsíců zpět. Pro úplnost musíme

dodat, že jedna z pojišťoven počítá lhůtu u jejich

nového typu smluv od vystavení faktury tedy
nikoliv od splatnosti faktury. U Nejmenovitého
Iimitu a|e omezuje současně dobu po splatnosti,
takže princip zůstává obdobný,

.]e důležité si být vědom, u které pojišťovny

způsobí překročení lhůty ,,po splatnosti a pojiš-

těno" vyloučení z Nejmenovitých limitů (obvykle

na rok) a u které jen pozastavení krytí (do oka-

mžiku úhrady faktur přesahujících tuto lhůtu).

Vedle maximálních lhůt a počtu zaplacených

faktur může být součástí testu i minimální ob-
jem fakturace za dané období. A pokud si makléř

s pojistkou pohraje, dokáže vám vyjednat i pla-

tební zkušenost na základě ,,menšího než malé-

ho" množství zaplacených faktur; se započtením
zálohorých faktur, nebo bez výše uvedeného

objemu fakturace.
V dalším díle budeme pokračovat s Nejmeno-

;Ýmr 
limitv získanými pomocí Kreditní |nfor-
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lng, Pavel Finger, člen představenstva společnosti

CRlF - Czech Credit Bureau, a.s., Praha
-, ol ecn, k Ad mí ni strace, U,. J( ]!l /ý u)c^, )P

'nsolvencí ClT( TOWER, v.o.s.
^c -c-óš ]andero, jednotel, majitel

\sCO'l s.,.o.,,yltvu.,nscom,cz

Burza správců ie webová aplikace umožňuiícr
efektivní neomezenou inzerci obtížně zpeněžitetného majeťku

1 000+ 200+

Tomáš Jandera
Zvýraznění

Tomáš Jandera
Zvýraznění


