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Odměny insolvenčních správců: představy 

a realita 

Po prázdninách bude Poslanecká sněmovna znovu projednávat návrh novely insolvenčního 

zákona. Novela má zmírnit podmínky oddlužení spotřebitelů. Reakce parlamentních stran ukazují 

na vysoký stupeň shody. Sněmovna zřejmě po prázdninách novelu přijme. Oč jde? 

Východiska V České republice žije velké množství lidí v dluhové pasti. Čerpají sociální dávky, 

zatěžují rozpočty, proplouvají ekonomikou jako černí pasažéři, vysávají systém a nic mu nedávají. 

Cílem novely je oddlužit je a navrátit je do reálné ekonomiky. Když budou pracovat, budou mít 

příjmy a budou z nich odvádět daně, bude to mít pozitivní ekonomické dopady. Návrh sleduje i 

nepeněžní cíl: Chce vrátit sociálně slabé ze šedé ekonomiky do normálního života. Chce jim 

navrátit lidskou důstojnost. 

Podstata novely V České republice žije více než půl milionu lidí s vícečetnými exekucemi. Tito lidé 

mají více věřitelů a nejsou schopni splácet své dluhy. Naplňují legální definici úpadku. Právě jim se 

má otevřít cesta k oddlužení. Dnes se oddluží jen ten, kdo zaplatí věřitelům za pět let alespoň 30 

procent dluhů. Novela k tomuto jednotnému řešení přináší dvě nové alternativy. Zkrácenou, která 

umožňuje oddlužit se již za tři roky, když zaplatíte věřitelům nejméně 50 procent. A prodlouženou, 

která naopak umožňuje za sedm let zaplatit méně než 30 procent, a v krajním případě vůbec nic. 

Podle toho dostala novela mírně zavádějící označení „nulové oddlužení“. 

Aktuální korekce 

Novela prošla prvním čtením. Následně vznikla ve sněmovně živá diskuse o jejím obsahu. To 

vyústilo v řadu pozměňovacích návrhů. Účastnil jsem se práce sněmovních podvýborů. S jistou 

mírou vhledu do pozic klíčových hráčů odhaduji, že prodloužená varianta oddlužení v sedmi 

letech se nakonec opustí. Pravděpodobnější je, že se jen upraví původní varianta oddlužení v pěti 

letech. Jak? Úprava by spočívala v tom, že se rozliší dvě situace. Když splatíte věřitelům alespoň 30 

procent dluhů, oddlužíte se bez dalšího. Když splatíte méně, budete muset prokazovat, že jste v 

rámci svých možností dělal vše pro úhradu dluhů v maximálním rozsahu. Soud pak může 

zohlednit důvody hodné zvláštního zřetele, pro které vám odpustí zbytek dluhů přesto, že 

zaplatíte méně než 30 procent (v krajním případě vůbec nic – ano, sem se přesouvá nulová 

varianta). Takovými důvody by mohly být úraz, dlouhodobá nemoc, úmrtí partnera, finanční krize, 

nezaviněná ztráta zaměstnání anebo vysoký věk. 

Ústavní rovina 

Ústavní soud definuje podstatu oddlužení jako „dobrodiní, které neupřednostňuje co nejvyšší 

uspokojení věřitelů, ale návrat dlužníka do ekonomického života, prostého dluhů.“ 

To koresponduje se základním východiskem novely. Panuje však obecná shoda na tom, že 

oddlužení nemá být procházka růžovým sadem. Dlužník přijde o majetek, musí žít po stanovenou 

dobu z životního minima, musí pracovat přiměřeně svým možnostem a musí se poctivě a ze všech 

sil snažit splácet své dluhy. Jen pak si zaslouží odpuštění zbytku dluhů. 

Nové agendy 

Jak již zaznělo, dnes se oddluží jen ten, kdo prokáže, že je schopen za pět let zaplatit věřitelům 30 

procent svých dluhů. Před vstupem do oddlužení se proto zkoumají příjmy a majetkové poměry 

každého dlužníka. Tato „vstupní kontrola“ má být opuštěna. Má ji nahradit průběžná kontrola “na 



cestě”. Vstupní brána do oddlužení se otevře všem, kdo o to požádají. Insolvenční správce pak má 

kontrolovat po stanovenou dobu, zda dlužník jedná poctivě a vyvíjí dostatečnou snahu uhradit 

věřitelům závazky v maximálním možném rozsahu. Dobrodiní odpuštění zbytku dluhů má na 

konci dne čekat jen ty, kdo v testování obstojí. Nový koncept přinese insolvenčním správcům 

logicky nové agendy. Správci by měli provádět prohlídky míst, kde mají dlužníci majetek, a 

pořizovat o tom dokumentaci. Měli by sledovat poměry na místním trhu práce. Měli by získávat 

informace o aktivitě či naopak pasivitě dlužníků při obstarávání zaměstnání a měli by průběžně 

vyhodnocovat, zda dlužníci dosahují maximálních možných příjmů. Věřitelé mají být zapojeni do 

hry tím, že s nimi bude správce projednávat pravidelné zprávy, které podává o svých zjištěních 

soudu. Návrh klade důraz na osobní komunikaci správce s dlužníkem. Správce má také zkoumat 

rozmanitá právní jednání dlužníků, vyhodnocovat je a udělovat k nim souhlas. Má obstarávat nové 

agendy obligatorního prodeje majetku a nakládání s obydlím dlužníků podle prováděcího 

předpisu. U dlužníků podnikatelů, kteří mohou za určitých podmínek také projít oddlužením, má 

kontrolovat jejich příjmy z podnikání, daňová přiznání a platby veřejnoprávních závazků. 

Druhá šance V souvislosti s novelou se hovoří o konceptu druhé šance. Jde o to, aby měl poctivý 

dlužník alespoň jednou za život možnost se oddlužit, a to v krajním případě i tehdy, když 

nezaplatí věřitelům ani korunu. Tento koncept existuje i v Evropě. Připravovaná směrnice EU o 

preventivních rámcích pro restrukturalizaci a o druhé šanci například počítá s nulovým 

oddlužením za dobu nejvýše tří let. Nejen u nás, ale v celé Evropě, doplácejí veřejné rozpočty na 

to, že je tak velké množství lidí v úpadku. Myšlenka dát těmto lidem reálnou možnost se oddlužit, 

je v principu správná. Nesmí se však zajít příliš daleko. Kromě regulace spotřebitelských úvěrů a 

možná i zákazu jejich reklamy je naprosto zásadní mít reálné a fungující kontrolní mechanismy. Ty 

musí zaručit, že oddlužením neprojde každý, ale jen ten, kdo si to opravdu zaslouží. Pokud se 

budou oddlužovat lidé, kteří nejednají poctivě, nepracují podle svých možností, ale naopak vedou 

rozmařilý život, chovají se nezodpovědně, berou si půjčky na dovolené nebo se zadlužují na nákup 

vánočních dárků, bude to mít devastující morální i ekonomické následky. 

Role správců 

Nový koncept oddlužení bude fungovat, jen pokud budou fungovat insolvenční správci. Již 

předchozí novela, účinná od 1. 7. 2017, 2 na ně přenesla přezkumná jednání, která dříve probíhala 

u soudů. Nyní správcům přibudou další agendy a zatíží je velké množství nových případů. Pokud 

nemá být nová úprava jen teorií „na papíře“, musí mít správci dostatečné materiální a personální 

zázemí na to, aby dokázali administrovat nové procesy prověřování dlužníků. Financování agend 

insolvenčních správců se někdy matoucím způsobem směšuje s úhradou pohledávek věřitelů. Jde 

o nepochopení role insolvenčních správců v procesech oddlužení. Ta je jiná než role věřitelů. 

Věřitelé jsou ti, jejichž problém se řeší. Správci jsou ti, kdo ten problém řeší. Z procesního pohledu 

jsou věřitelé účastníky řízení a sledují v něm svůj soukromý zájem. Správci naopak nejsou 

účastníky řízení a uplatňují v něm veřejný zájem. Správci jsou orgány veřejné moci „sui generis“. 3 

Nelze proto srovnávat míru uspokojení pohledávek věřitelů s výší odměn správců. Myšlenka 

odměňovat správce podle míry uspokojení pohledávek věřitelů má stejnou logiku jako myšlenka 

platit soudce podle výše trestů, které ukládají odsouzeným. Stát definuje veřejný zájem, což v 

případě procesů oddlužení nutně ovlivňuje míru uspokojení pohledávek věřitelů. Stát financuje 

soustavu orgánů veřejné moci, které naplňují veřejný zájem v praxi. Správci mají specifické 

postavení v tom, že ačkoli naplňují veřejný zájem, nejsou obvykle placeni ze státního rozpočtu, ale 

nesou sami náklady své činnosti. Stát nese odpovědnost za správné nastavení pravidel jejich 

odměňování. Mění-li parametry systému, musí adekvátně upravit pravidla odměňování správců. 

Hrubá čísla 



Již jsem zmínil, že vícečetnými exekucemi dnes prochází v České republice zhruba půl milionu lidí. 

Všichni tito lidé se nacházejí v úpadku a zrušením minimální hranice 30 procent se jim otevře 

cesta k oddlužení. 

▶  Insolvenční správci dnes řeší zhruba 20 tisíc oddlužení ročně. Nezvládnou jich řešit se stejným 

personálním obsazením a materiálním vybavením 500 tisíc, tedy 25krát více. Na jedné výrobní 

lince při stejném počtu zaměstnanců také nevyrobíte jen tak 250 tisíc vozů namísto 10 tisíc vozů. 

Na to potřebujete nové kapacity. 

Věřím, že nárůst o 2 500 procent nehrozí, pokud nebudou mít exekutoři povinnost podat 

insolvenční návrhy na všechny dlužníky s vícečetnými exekucemi. To je návrh, který v poslanecké 

sněmovně vážně zazněl. Takový postup by ovšem neměl logiku. Institut oddlužení je řešení jen 

pro ty, kdo se oddlužit sami chtějí a jsou připraveni pracovat a žít po stanovenou dobu pod 

dohledem správce na životním minimu. I tak lze očekávat významný nárůst počtu oddlužení (když 

nenastane, nenaplní se účel novely). 

Odhaduje se, že by mohlo až o 100 tisíc nových oddlužení. I kdyby se tento počet rozložil 

optimálním způsobem rovnoměrně do pěti let, zdvojnásobí se správcům počet řešených případů. 

Odměny správců 

Již zaznělo, že správci nejsou na rozdíl od věřitelů účastníky řízení. Stejně jako soudy a státní 

zastupitelství mají postavení procesních subjektů. 4 Chceme-li použít určité vodítko pro nastavení 

odměn správců, nemá logiku vycházet z míry uspokojení pohledávek věřitelů. 5 Spíše můžeme 

navzájem srovnávat finanční zajištění těch, kdo procesy oddlužení administrují, tedy správců, 

soudců a státních zástupců. Musíme ovšem zohlednit skutečnost, že správci fungují jako osoby 

samostatně výdělečně činné, případně jako obchodní korporace, nepobírají mzdu a ručí za vady 

své práce neomezeně, nikoli jen podle pracovněprávních předpisů. V zájmu zahájit kvalifikovanou 

diskusi na téma odměn iniciovala Asociace insolvenčních správců s podporou České advokátní 

komory rozsáhlé šetření, založené na sběru interních dat z provozu kanceláří insolvenčních 

správců. Na základě jejich srovnání s veřejně dostupnými zdroji zpracoval znalecký 

ústav TPA Valuation & Advisory odborné stanovisko k výši odměn insolvenčních správců. Hlavní 

závěry odborného stanoviska jsem shrnul ve svém příspěvku na červnové konferenci Insolvence 

2018. Co z nich plyne? Znalecký ústav pracoval s mediánovým případem správce, který má kromě 

sídla v Praze ještě tři další provozovny v různých krajích. Náklady a výnosy, spojené s výkonem 

funkce insolvenčního správce, ústav analyzoval ve dvou variantách. 

První varianta vychází z minimálních materiálních a personálních požadavků na insolvenční 

správce, jak je definuje prováděcí vyhláška ministerstva spravedlnosti. Druhá varianta vychází z 

optimálních materiálních a personálních kapacit, daných reálnými potřebami na zabezpečení 

agend správců. 

Představy a realita 

První zmíněná varianta, odpovídající představám ministerstva, vychází tak, že čistý zisk 

insolvenčního správce po stabilizaci financování jeho činnosti představuje zhruba jednu polovinu 

přepočtené čisté mzdy soudce a státního zástupce. Druhá zmíněná varianta, odpovídající realitě, 

vychází přibližně jen na jednu čtvrtinu. To je dost málo na to, jakou odpovědnost správce má. Aby 

správce mohl vůbec zahájit svou činnost, musí navíc nejprve investovat více než 270 tisíc korun 

českých do prostor sídla a provozoven, materiálního vybavení a personálního zabezpečení všech 

svých povinných činností. Tato počáteční investice, na kterou si musí nejprve vydělat, nebo si na ni 

musí půjčit, se mu splatí až za dva roky. Teprve pak můžeme hovořit o stabilizaci financování 

agend, které správce zabezpečuje. Již tato skutečnost sama o sobě vypovídá o tom, že skokový 



nárůst nových případů není řešitelný jednorázovým nárůstem počtu správců. Z odborného 

stanoviska plyne jednoznačný závěr, že existují vážné důvody pro zvýšení odměn správců. Kromě 

výše uvedeného je zde fakt, že se odměny správců za administraci oddlužení nezvýšily již po dobu 

10 let, ačkoli rostla inflace i cena práce. Kdo má zájem seznámit se s celým obsahem stanoviska, 

může se přihlásit do odborné skupiny „insolvence v Česku“ na sociální síti LinkedIn. Nalezne zde i 

další aktuální informace z oboru insolvencí a restrukturalizací v České republice. 

Navrhovaná novela řeší velký sociální problém, výrazně mění parametry systému a klade zvýšené 

nároky na reálné fungování procesů oddlužení. Pokud nebude vhodně nastaveno financování 

nových agend a nových případů, nevyřeší se sociální problém a nastane kolaps systému. Správci 

pak nebudou schopni administrovat velké množství případů oddlužení, zahltí se soudy a justice se 

zastaví. Předchozí ministr spravedlnosti bohužel přistupoval k řešení složitých problémů spíše 

teoreticky, uzavíral se před poznatky praxe a nevnímal kvalifikované hlasy profesních komor. Jak 

vtipně poznamenal jeden významný představitel justice, podařilo se mu sice komory sjednotit, 

ovšem jen proti sobě. Oceňuji to, že nová ministryně spravedlnosti již stačila vyslat směrem k 

profesním komorám opačný signál. Věřím, že dokáže v dobrém slova smyslu navázat na svého 

předchůdce, a navíc zohlednit poznatky praxe. Pak budeme mít soudobou úpravu procesu 

oddlužení, která bude v praxi reálně fungovat. ◆ 

První varianta (představa ministerstva spravedlnosti, v Kč) 

Ekonomika insolvenčního správce (měsíčně, období 5 let) se sídlem v Praze a provozovnou v 

Českých Budějovicích, v Hradci Králové a v Brně s uvažovanou mzdou odborně způsobilých 

zaměstnanců ve výši 25 tisíc Kč měsíčně 1) Varianta odhadu zisku při počtu zaměstnanců dle 

Vyhlášky PMS 

Pozice Průměrná odměna Přepočítaná (hrubá mzda/plat) čistá mzda Soudce – Krajský soud 118 

686 Kč 83 441 Kč Státní zástupce – Krajské zastupitelství 106 817 Kč 75 667 Kč Pozice Čistý zisk 

insolvenčního správce po stabilizaci počtu oddlužení: Modelový insolvenční správce 40 387 Kč 150 

000 ◾ Čistý zisk IS ◾ Krajský soudce – plat ◾ Krajský státní zástupce – plat 100 000 50 000 0 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 měsíců -50 000 Okamžik 

splacení Možnost přijmout odborně počátečních výdajů způsobilého zaměstnance (vstupní 

investice) -100 000 dle Vyhlášky PMS -150 000 -200 000 -250 000 Ztráta v prvním měsíci je 

způsobena zejména -278 370 Kč nutnou počáteční investicí do materiálního vybavení -300 000 

sídla tří provozoven insolvenčního správce. 

Druhá varianta (realita, v Kč) 

Ekonomika insolvenčního správce (měsíčně, období 5 let) se sídlem v Praze a provozovnou v 

Českých Budějovicích, v Hradci Králové a v Brně s uvažovanou mzdou odborně způsobilých 

zaměstnanců ve výši 25 tisíc Kč měsíčně 2) Varianta odhadu zisku při počtu zaměstnanců 

pracujících 160 hodin měsíčně dle zákoníku práce 

Pozice Průměrná odměna Přepočítaná (hrubá mzda/plat) čistá mzda Soudce – Krajský soud 118 

686 Kč 83 441 Kč Státní zástupce – Krajské zastupitelství 106 817 Kč 75 667 Kč Pozice Čistý zisk 

insolvenčního správce po stabilizaci počtu oddlužení: Modelový insolvenční správce 16 754 Kč 

Ztráta v prvním měsíci je způsobena zejména -278 370 Kč nutnou počáteční investicí do 

materiálního vybavení sídla tří provozoven insolvenčního správce. 

Okamžik splacení počátečních výdajů (vstupní investice) 150 000 ◾ Čistý zisk IS ◾ Krajský soudce – 

plat ◾ Krajský státní zástupce – plat 100 000 50 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 



19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 měsíců -50 000 -100 000 -150 000 -200 000 -250 000 -300 000 

Nový koncept oddlužení bude fungovat, jen pokud budou fungovat insolvenční správci. 

1) Rozhodnutí Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 1072/13 ze dne 8. 8. 2013 2) Zákon č. 64/2017 Sb. 3) 

Nález Pl. ÚS 14/10, nález IV. ÚS 2631/16, rozhodnutí KSBR 29 INS 33609/2013, 3 VSOL 

115/2018-B-495 

Insolvenční správci dnes řeší zhruba 20 tisíc oddlužení ročně. Se stejným personálním obsazením 

a materiálním vybavením jich nezvládnou řešit 500 tisíc, tedy 25krát více. 

Aby správce vůbec mohl zahájit svou činnost, musí nejprve investovat více než 270 tisíc korun do 

prostor sídla a provozoven, materiálního vybavení a personálního zabezpečení všech svých 

povinných činností. 

Pokud nebude vhodně nastaveno financování nových agend a nových případů, nevyřeší se 

sociální problém a nastane kolaps systému. 

4) Viz § 9 a § 14 insolvenčního zákona 5) To nevylučuje doplňkové motivační prvky v jejich 

odměně. Ta však musí vždy ve svém pevném základu pokrýt náklady jejich činnosti. 
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