
P O K Y N Y  pro insolvenční správce  
 
ve věci žádostí dlužníka o stanovení jiné výše splátek 
 

I. Pokyny zapracovávají Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 
koronaviru SARS CoV-2.  Pokyny se vztahují na žádost o jinou výši splátek podanou 
dle  ust. 407 odst. 3 IZ odkazující na § 398 odst. 4 IZ v řízeních probíhajících dle  
úpravy oddlužení účinné do 31.5.2019  

 
II. V případě žádosti dlužníka o  stanovení jiné výše měsíčních splátek ,  insolvenční 

správce : 
 

- seznámí dlužníka s výší jeho nezabavitelné částky v závislosti na výši jeho  příjmu  

- poučí  dlužníka o změnách ve výpočtu  výše nezabavitelné částky od 1.4.2020 a 
následně i od 1.7.2020 ( v závaznosti  nařízení  vlády ČR  č. 62/2020  Sb.)  

- vypočte a vysvětlí  dlužníkovi, o kolik se změnou výpočtu  změní  výše jeho 
nezabavitelné částky 

- poučí dlužníka o skutečnosti, že v souvislosti s novelou o.s.ř. (Zákon o některých 
opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-19) mu bude 
ponecháván daňový bonus 

- poučí dlužníka o skutečnosti, že zvýšení nezabavitelné částky uplatňované z důvodu 
koronavirové epidemie může být provedeno pouze v případě, kdy je tímto zásahem 
insolvenčního soudu řešen její bezprostřední vliv na příjem dlužníka 

- zjistí, jaký dopad měla epidemie koronaviru na osobu dlužníka co do jeho příjmů a 
výdajů 

- zjistí jaká opatření dlužník činí k zachování a či zvýšení svých příjmů 

- vezme na vědomí, že částka 25 000 Kč kompenzačního bonusu dle zákona  č. 
159/2020 Sb. v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2  v případě OSVČ 
není jednorázově postižitelným příjmem  

 
III.  Projednání s dlužníkem dle článku I insolvenční správce provede osobně, 

elektronickou formou či telefonicky.  
 

IV. Insolvenční správce předloží k žádosti dlužníka o jinou výši splátek písemné vyjádření 
obsahující zjištění dle článku I a připojí k ní vlastní odůvodněné stanovisko, v němž 
popíše i případné další okolnosti významné pro rozhodnutí insolvenčního soudu. 

 

V. Insolvenční správci se upozorňují na obdobné požadavky a postup  v případě   
žádosti o jinou výši splátek  dle ust. § 398 odst. 5 IZ v řízeních zahajovaných či  
probíhajících dle  úpravy oddlužení účinné od 1.6.2019.  

 
Výše uvedené pokyny platí pro řízení vedená v senátu 36 INS Krajského soudu v Ostravě. Ad 
informandum, pokyny byly projednány i s ostatními soudci krajského soudu. V souvislosti 
se Zákonem o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 
připravuje Krajský soud v Ostravě k publikaci  širší  ucelené stanovisko. 
 
 
V Ostravě dne 22.4.2020 
 
 
Mgr. Petr Budín 


