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LEDNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 

Počet osobních bankrotů loni klesl. Od nástupu krize je ale 
dvojnásobek důchodců s exekucí 

PRAHA, 14. ledna 2014 – Růst počtu insolvenčních návrhů v Česku se zastavil už v prvním 
pololetí roku 2014. V letošním roce je možné očekávat jejich pokles, což dokládají i statistiky 
ministerstva spravedlnosti. Podle něj v první polovině ledna 2015 skončilo v konkurzu 39 
osob, za leden loňského roku jich bylo čtyřikrát tolik.  

Už v roce 2014 začal počet osobních bankrotů v Česku mírně klesat. Odborníci tuto tendenci 
očekávají i v letošním roce. „Jedním z důvodů poklesu osobních bankrotů v Česku může být 
to, že velké množství lidí, kteří se dostali do úpadkové situace, ji už právě prostřednictvím 
oddlužení řeší. Zároveň lze říci, že byť mírně, tak se životní situace rodin v České republice po 
stránce ekonomické lepší,“ vysvětlil Jan Malý, ohlášený společník společnosti VPI CZ, v.o.s. 

Nejčastější příčinou vyhlášení osobního bankrotu jsou neuvážené půjčky. Ty si zpravidla 
berou tři skupiny lidí. „Již dlouhodobě se osobní bankroty týkají především seniorů, kteří se 
zavazují za své potomky. Jen od roku 2007 se počet seniorů, kteří mají důchod zatížený 
exekucí, zdvojnásobil. Exekuce se v 76 procentech týkají čerstvých důchodců. Dále mají 
s financemi problémy mladí lidé, kteří se na počátku ekonomicky aktivního života ještě 
potýkají s nedostatečnou finanční gramotností, a pak často svobodné matky s dětmi. Tyto tři 
skupiny představují nejvyšší počet oddluženců v Česku a v tomto ohledu nelze předpokládat 
jakoukoli změnu,“ řekl Jan Malý. 

Od začátku finanční a ekonomické krize je stav firemních insolvencí v Česku srovnatelný 
s trendem převládajícím v Evropě. Například pokles firemních insolvencí zaznamenalo Irsko, 
Německo a Velká Británie. Naopak znatelný nárůst návrhů na insolvence zaznamenaly firmy 
zejména v Norsku, Itálii a ve Španělsku. Odhadnout, jak se bude počet insolvenčních firemních 
návrhů v budoucnu vyvíjet, je mnohem složitější než u fyzických osob. 

„Úpadková situace je závislá na mnoha faktorech, které se mohou a budou objevovat v 
průběhu roku. Takovými faktory může být například růst cen, dražší energie, výše daňového 
zatížení a intenzita vymahatelnosti daní. Dále pak různé ekonomické sankce směrem k zemím, 
na které je zaměřena česká exportní politika. Důvodem může být i míra zaměstnanosti obyvatel 
a jejich vůle investovat do služeb i spotřebního zboží. Přesto je možné i u firem očekávat v 
oblasti insolvencí klesající tendence. Je to dáno tím, že firmy se už z významné části 
přizpůsobily zhoršeným podmínkám, zejména odbytovým, způsobeným hospodářskou krizí,“ 
uvedl Jan Malý. 



 

Občanský zákoník rok poté: některá ustanovení se změní, jiná 
zmizí úplně 

PRAHA, 20. ledna 2015 – Tento rok přinese několik změn, které by měly upravit teprve rok 
platící občanský zákoník. Takzvaná malá novela by mohla celá začít platit na podzim roku 
2015. Některé paragrafy se ale mohou změnit mnohem dřív. 

Rozsáhlá novelizace soukromého práva s sebou přinesla řadu nedostatků, které se 
zákonodárci budou alespoň zčásti snažit napravit už v průběhu roku. Podle odborníků se však 
novelizace podobného rozsahu, která nastala začátkem loňského roku, v několika příštích letech 
nechystá. Přesto drobné změny české občany čekají už v tomto roce. „K nejdiskutovanějším 
změnám patří oblasti zaměstnávání mladistvých, zásahů do integrity člověka a změn v oblasti 
svěřenských fondů. Nový občanský zákoník například uložil soudům povinnost do tří let 
přezkoumat přes 35 tisíc případů lidí s omezenou svéprávností, tedy do roku 2017. Hrozí ale, že 
soudy takové množství případů ve stanoveném termínu prověřit nestihnou. Novela by měla 
lhůtu prodloužit až na pět let,“ uvedl Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, 
Fráňa a partneři. 

Navržené změny míří do vlády a parlamentu, všechny by mohly začít platit letos na podzim. 
Některé už dokonce v červnu tohoto roku. „Například o větší pravomoci, které získali v oblasti 
zaměstnávání dětí jejich zákonní zástupci, s největší pravděpodobností opět letos v červnu 
přijdou. Rok po přijetí zákona, který upravil právo zákonného zástupce zaměstnance mladšího 
16 let rozvázat jeho pracovní poměr v zájmu nezletilého, se hovoří o jeho zrušení. Školáci by 
také podle návrhu znovu mohli uzavírat pracovní smlouvy před ukončením školní docházky,“ 
řekl Jiří Hartmann. 

Úprava zřejmě čeká i svěřenské fondy. Ty měly původně sloužit jako „úschovna“ například pro 
rodiče, kteří chtějí zaopatřit svého potomka. Do fondu mohou přesunout majetek, o který se 
stará správce, než dítě dosáhne plnoletosti. Jejich založení je dosud anonymní, to se ale 
pravděpodobně změní. „Novela by měla zavést určitou formu evidence svěřenských fondů 
včetně údajů o jejich zakladatelích. Protože do svěřenských fondů mohou majetek vložit i 
právnické osoby, stát chce novelou zabránit jejich zneužívání a praní špinavých peněz. Pro lidi, 
kteří si svěřenský fond zakládají právě kvůli anonymitě, by tak ale mohl ztratit na atraktivitě,“ 
vysvětlil Jiří Hartmann. 

Větší administrativu, zvýšené náklady, ale i detailnější ochranu práv – to přinesla začátkem 
loňského roku občanům i podnikatelům Česka změna soukromého práva v podobě nového 
občanského zákoníku. „Nový občanský zákoník přinesl jako každá změna řadu zlepšení a 
současně i jisté obtíže. Za problematické je možné považovat například fungování či spíše 
nefungování elektronických rejstříků. Naopak pozitivně mohou působit změny v oblasti 
zvýšené ochrany nájemníka či spotřebitele,“ popsal Jiří Hartmann. 

 



 

MONITORING MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ZA MĚSÍC LEDEN 

Deník, 19. 1. 2015  

 



 

Tiskovou zprávu zveřejnily současně všechny krajské a okresní mutace Deníků VLP: 

Region| Severní Čechy 
Publikováno| Ústecký deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Děčínský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Chomutovský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Litoměřický deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Žatecký a lounský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Mostecký deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Teplický deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Liberecký deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Jablonecký deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Českolipský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
ID| d4d4b92c-984a-42d8-a896-faf0819cc650 

Region| Střední Čechy 
Publikováno| Pražský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Boleslavský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Benešovský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Kladenský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Berounský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Kolínský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Kutnohorský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Mělnický deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Nymburský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Příbramský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Rakovnický deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 

Region| Západní Čechy 
Publikováno| Plzeňský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Domažlický deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Chebský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Karlovarský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Klatovský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Rokycanský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Sokolovský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Tachovský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 

Region| Střední Morava 
Publikováno| Olomoucký deník; Příloha - Moje peníze - zdraví; 53 
Publikováno| Prostějovský deník; Příloha - Moje peníze - zdraví; 53 
Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Příloha - Moje peníze - zdraví; 53 
Publikováno| Přerovský a hranický deník; Příloha - Moje peníze - zdraví; 53 
Publikováno| Zlínský deník; Příloha - Moje peníze - zdraví; 53 
Publikováno| Valašský deník; Příloha - Moje peníze - zdraví; 53 
Publikováno| Slovácký deník; Příloha - Moje peníze - zdraví; 53 
Publikováno| Kroměřížský deník; Příloha - Moje peníze - zdraví; 53 

Region| Severní Morava 
Publikováno| Moravskoslezský deník; Příloha - moje peníze; 53 
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Příloha - moje peníze; 53 
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Příloha - moje peníze; 53 
Publikováno| Havířovský deník; Příloha - moje peníze; 53 
Publikováno| Karvinský deník; Příloha - moje peníze; 53 
Publikováno| Novojičínský deník; Příloha - moje peníze; 53 
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Příloha - moje peníze; 53 

 



 

Region| Východní Čechy 
Publikováno| Hradecký deník; Příloha - moje peníze - zdraví; 53 
Publikováno| Krkonošský deník; Příloha - moje peníze - zdraví; 53 
Publikováno| Chrudimský deník; Příloha - moje peníze - zdraví; 53 
Publikováno| Jičínský deník; Příloha - moje peníze - zdraví; 53 
Publikováno| Náchodský deník; Příloha - moje peníze - zdraví; 53 
Publikováno| Svitavský deník; Příloha - moje peníze - zdraví; 53 
Publikováno| Orlický deník; Příloha - moje peníze - zdraví; 53 
Publikováno| Rychnovský deník; Příloha - moje peníze - zdraví; 53 
Publikováno| Pardubický deník; Příloha - moje peníze - zdraví; 53 

Region| Vysočina 
Publikováno| Havlíčkobrodský deník; Příloha - Moje peníze; 53 
Publikováno| Jihlavský deník; Příloha - Moje peníze; 53 
Publikováno| Třebíčský deník; Příloha - Moje peníze; 53 
Publikováno| Žďárský deník; Příloha - Moje peníze; 53 
Publikováno| Pelhřimovský deník; Příloha - Moje peníze; 53 

Region| Jižní Čechy 
Publikováno| Českobudějovický deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Českokrumlovský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Jindřichohradecký deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Písecký deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Prachatický deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Strakonický deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 
Publikováno| Táborský deník; Příloha - Moje peníze - Zdraví; 53 

Region| Jižní Morava 
Publikováno| Brněnský deník; Příloha - Moje peníze; 53 
Publikováno| Vyškovský deník; Příloha - Moje peníze; 53 
Publikováno| Břeclavský deník; Příloha - Moje peníze; 53 
Publikováno| Blanenský deník; Příloha - Moje peníze; 53 
Publikováno| Hodonínský deník; Příloha - Moje peníze; 53 
Publikováno| Znojemský deník; Příloha - Moje peníze; 53



 

Blesk, 5. 1. 2015 
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Naše Praha Centrum, 13. 1. 2015 
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Finexpert.ihned.cz, 20. 1. 2015 (online portál Hospodářských novin) 
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Buidlingnews.cz, 28. 1. 2015 
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Hypoindex.cz, 14. 1. 2015 

 



 

Regiony24.cz, 22. 1. 2015 

 



 

 

Tiskovou zprávu zveřejnily současně všechny krajské a okresní mutace sítě internetových 
novin Regiony24.cz: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Hledamzdravi.cz, 14. 1. 2015 

 



 

 



 

 



 

Freshin.cz, 19. 1. 2015 

 



 

Trendyzdravi.cz, 6. 1. 2015 

 



 

 



 

Befresh.cz, 4. 1. 2015 

 



 

Naseprahacentrum.cz, 21. 1. 2015 

 



 

 

Uvedený článek zveřejnily pražské redakce Naše Praha Centrum, Naše Praha 3 a Naše Praha 10. 
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Naseprahacentrum.cz, 21. 1. 2015 

 



 

 



 

Topvip.cz, 2. 1. 2015 

 

 



 

Topvip.cz, 2. 1. 2015 

 

 



 

Invarena.cz, 8. 1. 2015 

 



 

 



 

Invarena.cz, 21. 1. 2015 

 



 

 



 

Invarena.cz, 29. 1. 2015 

 



 

 

 



 

Topvip.cz, 1. 1. 2015 

 



 

Bizinet.cz, 29. 1. 2015  
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Loadeer.com, 14. 1. 2015  

 

1-zprávy.cz, 31. 1. 2015  

 

 


