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Nejprve kdo jsou správci se zvláštním povolením a jak to mají
slavnější kolegové v zahraničí 
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„…a protože pěkných tváří není nikdy dost…“
říkává Miroslav Singer (ex-guvernér ČNB)
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Úvod – když na Vás spadne OKD a na co nejste
připraven
•

Skaut, pionýr a insolvenční správce musí být „Vždy připraven!“
• specifika ustanovení ins. správce do funkce

•

Média na prvním místě? Politici v závěsu? a „Kdy už budete fárat, pane správce?“

•

Realita insolvenčních procesů v reorganizaci – aneb kde je upravena role IS

•
•
•

•

Insolvenční zákon
Zákon o insolvenčních správcích
Příslušné Vyhlášky a prováděcí předpisy

•
•
•
•
•

Například:
Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí
některá ustanovení insolvenčního zákona
Vyhláška č.313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových
výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
Vyhláška č.314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech
pojistných smluv insolvenčních správců a další

*) také jiné předpisy: např. OSŘ, Nařízení Rady Evropských společenství č. 1346/2000 o
úpadkovém řízení, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne
20.5.2015 o insolvenčním řízení (přepracované znění) – účinné od 26.6.2017 a další

5

Specifika postavení ins. správce po roce 2008
•

Nové postavení správce po roce 2008 (částečně od r. 2010*):
• *) Nastaveno přechodné období 2 let pro vykonání zkoušek insolvenčních správců a
doplnění vzdělání na dokončené vysokoškolské - magisterského stupně – z 3.700 SKP
se redukuje stav na několik set IS (IS se zvláštním povolením cca do 40 osob)
• Různá role IS v insolvenčním řízení dle zvoleného způsobu řešení úpadku.
• Zejména v konkursu je osoba správce klíčovým faktorem pro výsledek řízení (hraje roli
při zpeněžení a správě majetkové podstaty, popírání pohledávek věřitelů, odporování
neúčinných úkonů).
• U koncernových řízeních (až od r. 2009) důležitá role jediného správce ve všech
společnostech v insolvenčním řízení, role oddělených správců při střetu zájmu, role valné
hromady a akcionáře – dle způsoby řešení jednotlivých úpadků.
• Mnohem vyšší kvalifikační předpoklady, zvláštní zákon o insolvenčních správcích.

•

Ustavení správce do funkce:
• IS ustavuje insolvenční soud: předseda KS ze seznamu správců (přihlíží k odborné
způsobilosti a vytížení správce, k osobě dlužníka a jeho poměrům; nikoli k osobě
věřitele) – později (od r. 2014) se mění na přidělování rotačním způsobem – až na
výjimky.
• Soud ustaví IS nejpozději v rozhodnutí o úpadku; před rozhodnutím o úpadku může
jmenovat předběžného správce. Speciální role předběžného, odděleného, hostujícího,
zvláštního správce (nikoliv správce se zvláštním povolením!)- komentář.
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Co je insolvenční řízení a jaké jsou
způsoby řešení úpadku
•

•

Co je to insolvenční řízení:
řešení úpadku a hrozícího
úpadku dlužníka soudním
řízením některým ze
stanovených způsobů tak, aby
došlo k uspořádání majetkových
vztahů k osobám dotčeným
dlužníkovým úpadkem nebo
hrozícím úpadkem a k co
nejvyššímu a zásadně
poměrnému uspokojení
dlužníkových věřitelů.
Je to kolektivní řízení.
„Kolektují“ se věřitelé a
„kolektuje“ se majetek dlužníka.
Z jeho zpeněžení se poměrně
uspokojí věřitelé (konkurs),
nebo se uspokojí podle
reorganizačního plánu
(reorganizace)

Konkurz

Insolvenční návrh
Přihlášení pohledávek

Rozhodnutí o insolvenčním návrhu
Přezkumné jednání
Schůze věřitelů

Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku

Reorganizace

Oddlužení
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Odbočka k projektu „mrtvý kůň“ – obecně…
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni! Indiánské úsloví z kmene Dakotů
Rozdíly mezi myšlením našich předků a dnešním způsobem uvažování expertů lze stěží porovnat lépe než
pomocí řešení problému mrtvého koně. Naši experti často radí volit tyto strategie, když zjistí, že „jedou na
mrtvém koni“:

obstaráme si větší bič
vyměníme jezdce nebo zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni
říkáme: "Vždyť ten kůň vždycky jezdil."
založíme pracovní skupinu pro analýzu koně
navštívíme jiná místa za účelem zjištění jak se tam jezdí na mrtvých koních
zvýšíme standard kvality pro jízdu na mrtvém koni
vypracujeme srovnávací přehledy různě mrtvých koní
upravíme kritéria, podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý
zapřáhneme pár mrtvých koní k sobě, aby se jim lépe táhlo
prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něm ještě nedalo chvilku
jezdit
nařídíme přesčasy a nosíme mrtvého koně sami
restrukturalizujeme stáj a zdvojnásobíme příděly krmení
prohlásíme, že mrtvý kůň byl už od samého počátku naším cílem
budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli
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Specifika OKD z hlediska insolvence
•
•
•
•
•
•
•
•

Velikost – ve všech parametrech
Celostátní a regionální význam - obrovský
Rizika provozu – enormní, + problémy s CF
Zájem veřejnosti – neutuchající, politický rozměr a
mediální zájem
Sociální aspekty – vysoce hodné zřetele, + odbory
Kooperační vazby – dodavatelé a odběratelé – často
smíšené obě strany, vzájemná a vysoká závislost
Historické zátěže vztahů – energie, doprava, plyn, etc.
Vyšetřování a žaloby – vč. parlamentního…
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Časový průběh insolvenčního řízení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.5.2016 – zahájení insolvenčního řízení na návrh dlužníka
9.5.2016 – rozhodnutí o úpadku a jmenování insolvenčního správce - Ing. Lee Louda
31.5.2016 – návrh IS na ustanovení prozatímního VV (1.6.2016) a nepovolování zápočtů
pohledávek
10. a 11.8.2016 – přezkumné jednání a schůze věřitelů – způsob řešení úpadku, složení VV
12.8.2016 – usnesení o povolení reorganizace a ustanovení znalce A-Consult plus, shválení
úvěrového financování ze strany PRISKO a.s.
11.10.2016 a 12.5.2017 – zvláštní přezkumná jednání
1.3.2017 - zveřejněn znalecký posudek MP a 6.4.2017 schválen na schůzi věřitelů
31.3.2017 – uzavření dolu Paskov
10.4.2017 – předložení reorganizačního plánu (RgP), zpráva o RgP shválena dne 14.7.2017
24.8.2017 – schůze věřitelů ke schválení RgP
11.10.2017 – soud rozhodl o schválení RgP – VS v Olomoci potvrdil toto rozh. 6.2.2018
27.3.2018 – vyčlenění části závodu OKD a jeho vložení do OKD Nástupnická – z rozhodnutí
IS v působnosti VH, přejmenování OKD na Správa pohledávek OKD
Květen 2018 – výplata první části peněz věřitelům OKD
Duben 2018 - předání akcií nové OKD - Prisko
Správa pohledávek OKD a.s. – řešení podstatných sporů a péče o přihlášené pohledávky
Plnění zapodstatových pohledávek a výplata mezd – průběžně Kontrolní otázka: kolik tvořily
měsíční osobní náklady OKD ?
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OKD – několik čísel na závěr
•

Pár čísel – na začátku a na konci
Období

Cash Flow

Provozní HV

Tržby

8.5.2016

-543

-477

5.046

12/2017

3.242

3.262

15.917

03/2018

918
Stav hot. 4.146

2.009

3.639
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Děkuji za pozornost
Kontakt: lee.louda@louda-is.cz
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