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V insolvenční věci dlužníků: Vladislav Juriš, r.č. 630212/0209, dříve podnikající 
pod IČO 61176711 a Iveta Jurišová, r.č. 655731/1002, dříve podnikající pod IČO 
15717372, oba trvalým pobytem Bernov 264, 362 21 Nejdek, Vám k Vašemu dopisu 
z 30.3.2016 sděluji, že pokud jde o provádění srážek, po zveřejnění usnesení č.j. KSPL 56 
INS 31145/2015 – B – 7 ze dne 31.3.2016 jste povinni provádět srážky podle výroku IV. 
usnesení. 
 

Pokud jde o srážky, prováděné do doby vydání tohoto usnesení, byly prováděny 
oprávněně a správně deponovány do doby, než bude zřejmé, jakou formou bude úpadek 
dlužníků řešen. 

 

V daném případě byla před zahájením insolvenčního řízení dlužníků nařízena exekuce, 
jež měla být provedena srážkami ze mzdy dlužníka. Vy, jako zaměstnavatel dlužníka jste sice 
zákonné srážky provedli, k uspokojení oprávněného však prostředky užity nebyly a zůstaly 
pro ten účel zaměstnavatelem deponovány. K provedení nařízené exekuce tedy nedošlo (a po 
zahájení insolvenčního řízení již k tomu dle § 109 odst. 1 písm. c/ IZ ani dojít nemohlo). 
Sražené části mzdy dlužníka - protože nebyly k provedení exekuce použity - zůstaly součástí 
jeho majetku a nepochybně tak dle § 205 odst. 1 a § 207 odst. 2 IZ náležejí do její majetkové 
podstaty. Z hlediska jejich použitelnosti v rámci oddlužení dlužníka plněním splátkového 
kalendáře však nelze pouštět ze zřetele, že jde o finanční prostředky dlužníka, které (nuceně) 
opustily jeho dispoziční sféru z toho důvodu, aby byly použity k uspokojení jednoho z jeho 
věřitelů (oprávněného). Pokud v rámci dané exekuce takto užity nebyly a pokud po zahájení 
insolvenčního řízení dlužníka jakékoli další individuální vymáhání pohledávek věřitelů z jeho 
majetku již nebylo možné (viz § 109 IZ), protože muselo ustoupit insolvenčnímu řízení 
sloužícímu k řešení úpadku dlužníka a k uspokojení všech jeho věřitelů (§ 1 IZ), musejí být 
finanční prostředky dlužníka, deponované původně pro individuální uspokojení jednoho z 
věřitelů, použity ke kolektivnímu uspokojení všech věřitelů dlužníka, tedy nezajištěných 
věřitelů, jejichž pohledávky byly do splátkového kalendáře pojaty. 

 

Viking Mašek a.s.,  
IČO 24249629 
Na Maninách 1040/14  
170 00  Praha 7 - Holešovice 

mailto:podatelna@ksoud.plz.justice.cz�


 

 

Ani při oddlužení není dlužník zbaven povinnosti usilovat o to, aby - v rámci jeho 
možností - byli nezajištění věřitelé uspokojeni v co nevyšší možné míře. Tomu odpovídají i 
dlužníkovy povinnosti při splátkovém kalendáři upravené v § 412 IZ. Jedině za předpokladu, 
že dlužník v rámci oddlužení splátkovým kalendářem (bez ohledu na minimální požadavek 
stanovený v § 395 odst. 1 písm. b/ IZ) využije veškerých svých schopností a možností k 
maximálnímu uspokojení nezajištěných věřitelů, lze považovat jeho vypořádání s věřiteli 
touto formou za poctivé. Postih příjmů dlužníka v rozsahu, v němž podléhají výkonu 
rozhodnutí nebo exekuci srážkami ze mzdy, je újmou, kterou dlužník jako povinný musí 
strpět. Proto použití takových srážek pro plnění splátkového kalendáře (pro který lze provádět 
maximální možné srážky, tedy srážky odpovídající výkonu rozhodnutí nebo exekuci vedené 
pro přednostní pohledávky) je nutno pokládat bez dalšího za postih, který je v možnostech 
dlužníka.  

 
Je proto na dlužníkovi, aby dal pokyn, jak s deponovanými prostředky naložit a 

přesvědčil insolvenční soud a především své věřitele, že jedná tak, aby se dosáhlo co 
nejvyššího uspokojení věřitelů. 
 
 
 
Za správnost vyhotovení:              JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. 
Jaroslava Kočová 
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