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• insolvenční správci v působnosti KS v ČB
• dlužníci v působnosti KS v ČB
• JUDr. Jiří Šťastný - pověřený výkonem uvolněné funkce
předsedy soudu
• vedoucí insolvenční kanceláře KS v ČB
• asistenti soudce a VSÚ insolvenčního oddělení KS v ČB

V Českých Budějovicích dne 24. března 2020

OPATŘENÍ
k zajištění účelu insolvenčního řízení
(nižší plnění / neplnění podmínek schváleného způsobu oddlužení v důsledku
restriktivních opatření vyvolaných šířením COVID-19)
Krajský soud v Českých Budějovicích přijal ve smyslu ustanovení § 11 insolvenčního zákona
v zájmu zajištění průběhu insolvenčních řízení v době probíhající pandemie COVID-19, s ohledem
na ekonomii procesu a s přihlédnutím k personálnímu obsazení insolvenčního oddělení toto
opatření:
I.

Insolvenční soud upozorňuje insolvenční správce, že přes veškerá aktuálně platná
restriktivní opatření vyvolaná pandemií COVID-19 od nich očekává řádný výkon jejich
činnosti (zejména srov. § 36 odst. 1 insolvenčního zákona) a plynulé plnění zákonných
a soudem uložených povinností (při zohledněni pochopitelné absence osobních jednání či
jiných objektivních překážek a Opatření vydaných zdejším soudem k zajištění účelu
insolvenčního řízení), a to především formou elektronické komunikace se soudem, dlužníky
a dalšími procesními subjekty, popř. zejména ve vztahu k dlužníkům též využíváním
komunikace mobilní (telefon či jiné nástroje).

II.

Insolvenční soud důrazně žádá insolvenční správce, aby důsledně zvažovali podávání
návrhů na zrušení schváleného oddlužení, jestliže k nižšímu plnění či neplnění podmínek
schváleného způsobu oddlužení došlo v důsledku restriktivních opatření vyvolaných pandemií
COVID-19 [zejména při vědomí § 415 insolvenčního zákona účinného do 31. 5. 2019 pro tzv.
„stará oddlužení“ či podmínky zavinění dle § 418 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona
účinného od 1. 6. 2019 ve vztahu k tzv. „novým oddlužením**].

III. Insolvenční soud důrazně žádá insolvenční správce, aby při zohlednění dopadů současných
restriktivních opatření vyvolaných pandemií COVID-19 na ekonomickou situaci dlužníků
důsledně zvážili svá případná doporučení neschválit oddlužení pouze z důvodu
nehrazení záloh na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce od povolení
oddlužení.
IV. Insolvenční soud upozorňuje dlužníky, že s ohledem na aktuální krizovou situaci a její
možné zhoršení nelze garantovat včasné vyřízení žádosti o nižší splátky, žádosti o přerušení
insolvenčního řízení či obdobných žádostí o dočasné pozastavení splátek, jakož ani jakýchkoliv
dotazů k právě probíhajícímu řízení. Zároveň je ale soud upozorňuje, že i bez toho právní
úprava umožňuje v každém individuálním případě u dlužníků zohlednit objektivní
situaci, jakou je nepochybně pandemie COVID-19 a související restriktivní opatření i její
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důsledky, aniž by to muselo nezbytně vést ke zrušení schváleného oddlužení a aniž by
přitom byl kterýkoliv z účastníků řízení (dlužník nebo věřitel) nespravedlivě poškozen nebo
nedovoleně zvýhodněn.
V.

Insolvenční soud vyzývá dlužníky, aby se v případě zhoršení své ekonomické situace
v důsledku probíhající pandemie COVID-19 v první řadě obraceli (telefonicky,
elektronicky) na své insolvenční správce, kteří je informují o možných (následných)
řešeních této krizové situace (v jejímž důsledku může dojít k poklesu plnění či neplnění), která
insolvenční zákon již nyní upravuje [zejména § 415 insolvenčního zákona účinného do
31. 5. 2019 či § 418 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona účinného od 1. 6. 2019], aniž by
přitom soud musel v konkrétní věci nyní rozhodovat (rozhodovat ale musí například o návrhu
na přerušení průběhu oddlužení podle § 412b odst. 1 insolvenčního zákona účinného od
1.6. 2019).

VI. Insolvenční soud ukládá insolvenčním správcům, aby dlužníky, u nichž již došlo či
aktuálně hrozí nižší plnění či neplnění podmínek schváleného způsobu oddlužení v důsledku
výše zmíněných restriktivních opatření, prokazatelně (elektronicky, popř. s využitím
mobilních zařízení, výjimečně telefonicky) informovab a poučili o možnostech řešení či
zohlednění této objektivní situace, zejména o podmínkách aplikace ustanovení § 415
insolvenčního zákona účinného do 31. 5. 2019 či o podmínce zavinění pro případné zrušení
oddlužení dle ustanovení § 418 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona účinného od 1. 6. 2019;
pokud jde o institut přerušení oddlužení dle § 412b odst. 1 insolvenčního zákona účinného od
1. 6. 2019 je třeba dlužníky upozornit na to, že přerušení je časově limitováno dobou jednoho
roku, přerušit řízení nelze opakovaně a i po dobu přerušení by měl dlužník hradit zálohu na
sníženou odměnu insolvenčního správce a na jeho hotové výdaje.
Závěrem si insolvenční soud dovoluje popřát všem především pevné zdraví a sílu
k překonání tohoto pro každého mimořádně těžkého období.
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