Alternativy oddlužení
Ing. Jan Plaček, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Ústav státu a práva Akademie věd ČR

Oddlužení
• Proces, který řeší nežádoucí situaci dlužníka
• Hledáme úpravu, jejímž cílem je řešit dluhovou zátěž v reakci na
dobovou nevhodnou regulaci spotřebitelských úvěrů, nebankovních
půjček a exekučního řízení – ad hoc řešení
• Není cílem nastavit negativní motivaci do budoucnosti
• Aktuální legislativní prostředí je od minulosti významně odlišné
(zákon o spotřebitelském úvěru, regulace nebankovních
poskytovatelů půjček)
• Stát má tendenci zajišťovat sociální podporu, ta ale nesmí narušovat
standardy právního státu, resp. narušovat legitimní očekávání

Insolvence a ekonomické cykly
• Insolvenční prostředí reaguje (se zpožděním) na ekonomické cykly
Roste ekonomika -> klesá počet insolvenčních návrhů
Klesá ekonomika -> roste počet insolvenčních návrhů
(recese)
(týká se FO i PO)

„Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2018 jsou nadále optimistická.
Předpokládáme, že hospodářský růst a růst zaměstnanosti bude pokračovat i v
letošním roce. Stabilita a růst mezd se pak budou promítat do dalšího růstu domácí
poptávky.“

Zdroj: ČNB

Zainteresované subjekty v insolvenčním řízení
Do procesu insolvenčního řízení jsou zainteresovány 4 subjekty s
rozdílnými zájmy
Stát
Fungující ekonomika, stabilní výběr daní, sociální smír
Insolvenční správci
Jednoduchá a přehledná administrativa,
maximalizace zisku
Dlužníci
Minimalizace nákladů (resp. výdajů)
Věřitelé
Minimalizace ztrát (resp. maximalizace zisku)

Morální hazard

Jev spojený s finančními transakcemi, kdy zúčastněný subjekt
využívá skutečnosti, že nenese žádné, nebo jen omezené
následky svých činů.

5 let / 30 %
• Zachování jednoznačných pravidel
• Odstranit (soudním zvážením) podmínku „30 %“ pro vstup
do procesu oddlužení
• Po 5ti letech insolvenční správce vydá zprávu pro
insolvenční soud, kde:
• Odůvodní výši uspokojení nezaj. věřitelů
• Popíše způsob plnění povinností dlužníka
• Pokud uspokojení nezaj. věřitelů nepostačí na 30 %, dlužník
si podá žádost o dávku v hmotné nouzi
• Důsledky chybného nastavení systému nemohou nést jen soukromé osoby
(věřitelé)

Nulová varianta – neřešení problematiky
(propočet v 7 letém období)
Výše pohl. věřitelů
(prům. výše pohl. 370 tis. Kč)

mld. Kč

140

Počet dlužníků

tis. FO

377

%

0%

Počet nově zaměstnaných

tis. FO

0

Počet stále nezaměstnaných

tis. FO

377

Počet dlužníků, kteří přejdou na legální trh
práce

Náklady státu na nezaměstnané za sledované
období
(220 tis. Kč x počet nezaměstnaných)
Příjmy státu z nově zaměstnaných
(1 zaměstnaný = 50 tis. Kč ročně)
Uspokojení věřitelů
(za sledované období)
- z toho podíl státu na uspokojení věřitelů
Odměny IS
Náklady justice
(7 let – 35 tis. Kč/řízení)
Náklad SR v období
7 let
[1]

mld. Kč
(-)
mld. Kč
(+)
mld. Kč
%
mld. Kč
(-)
mld. Kč
mld. Kč
(-)
mld. Kč

581

0
0
0,0 %
0
0%
0
0
581

Zdroj: vlastní zpracování

RIA – údaj důvodové zprávy MSp; EKČR
[2] Náklady na 1 nezaměstnaného = 220 tis. Kč ročně. Kalkulováno pro 7 leté období (i v alternativní variantě, kdy předpokládáme, že FO,
které si najdou práci v průběhu procesu oddlužení, v zaměstnání zůstanou i po skončení tohoto procesu)

Novela IZ MSp
mld. Kč / 7 let

Alternativní návrh

Náklady
SR

Uspokojení
věřitelů

Odměna
IS

Náklady
SR

Uspokojení
věřitelů

Odměna
IS

A: Stávající stav - nulová
varianta

581

0

0

581

0

0

B: Varianta propočtu
ekonomických dopadů dle
východisek RIA

237

0

32,8

159

42

24,6

C: Varianta propočtu
ekonomických dopadů dle
upravených předpokladů
(pro 377 tis. FO)

237

21,2

32,8

172

84,9

24,6

D: Varianta propočtu
ekonomických dopadů dle
upravených předpokladů
(pro 75 tis. FO)

512

4,2

6,1

499

16,8

4,9

Zdroj: vlastní zpracování
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Rizika novely Insolvenčního zákona

• Navrhovaný legislativní návrh cílí nejen na závazky (dluhy)
vzniklé v roce 2008 i dříve, ale i na závazky (dluhy) budoucí,
aniž by byly dány důvody
• Podporuje tzv. morální hazard dlužníků
• Justice není kapacitně vybavena na okamžitý nápad až 450
tis. řízení – hrozí objektivní kolaps stávajících mechanismů

Další východiska pro formulaci kvalitního
legislativního návrhu
• Zafixování období vzniku pohledávek
(typicky vzniklé před datem 1. 12. 2016, od kdy je účinný Zákon o
spotřebitelském úvěru (257/2016 Sb. )
• Toto opatření lze považovat za klíčové pro eliminaci Morálního hazardu

• Pro dlužníky, kteří mají výše uvedené pohledávky zavést
možnost, že soud povolí oddlužení, i když není zaručeno
plnění 30 % na vstupu, pokud okolnosti ukazují na poctivý
záměr

Popření nemravných pohledávek
• V rámci procesu vymáhání se jeví jako problematické
pohledávky s příliš vysokým příslušenstvím, které nejsou
mnohdy popřeny
• Je nezbytné definovat pravidla pro povinné popření
pohledávek jejichž příslušenství převyšuje jistinu o více jak
30 % (např.)
• Častá nemravnost výše příslušenství garantuje, že se nejedná o neústavní
zásah do práv věřitelů,

• Obdobné pravidlo lze aplikovat, pokud by se jednalo o pohledávky
přiznané v ad-hoc rozhodčím řízení
• Alternativně lze říci, že takovéto pohledávky jsou popřeny ex lege
(další účinek zahájení insolvenčního řízení/zjištění úpadku)

Zjednodušení systému odpisu pohledávek
• Správa pohledávek je často v kolizi s Občanským zákoníkem
• Jednání zástupců organizace s péčí řádného hospodáře
• Formulovat pravidla, kdy mohou veřejné instituce odepsat
pohledávky
• Zjednodušit daňové odpisy pohledávek

Klíčové aspekty konce procesu oddlužení
• V rámci procesu oddlužení je vhodné ponechat soudům
možnost, aby schválily závěrečné oddlužení, byť nebyly
splněny zákonem stanovené podmínky za předpokladu, že se
dlužník choval poctivě a splnil alespoň pohledávky za
podstatou
• Rostoucí role a nároky na kvalifikaci insolvenčních správců
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