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ÚNOROVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 

Protikuřácký zákon míří do druhého čtení. V případě přijetí bude 
Česko jednou z nejpřísnějších zemí v EU 

PRAHA, 24. února 2016 – V České republice je téměř 2,5 milionu kuřáků. Za jeden rok vykouří 
přes 21 miliard cigaret. Z nich na spotřební dani přiteče do státního rozpočtu téměř 50 miliard 
korun. Stát se přesto užívání tabákových výrobků snaží omezit, úplně zakázat je chce ve všech 
provozovnách stravovacích služeb, tedy nejenom v restauracích, ale i barech a kavárnách. 
Podporu má ale jen u 37 procent Čechů.  

Protikuřácký zákon by se měl do druhého čtení v Poslanecké sněmovně České republiky dostat 
v průběhu března. Celých 65 procent Čechů je ale pro zmírnění navrhovaného zákona a podle 
odborníků se jej dočkají. „K původnímu návrhu zákona je v současné době předložena řada 
pozměňovacích návrhů. Předmětem několika z nich je zmírnění navrhovaného absolutního 
zákazu kouření v provozovnách stravovacích služeb. Navrhováno je například zřízení zcela 
stavebně oddělených prostor, kde by bylo kouření povoleno, popřípadě zřízení kuřáckých 
prostor bez obsluhy, a dalších výjimek, které byly vypracovány podle zahraničních právních 
úprav. Pokud by byl zákon přijat v původním znění, Česká republika by se stala jednou z mála 
zemí Evropské unie, kde by platil absolutní zákaz kouření v provozovnách stravovacích 
služeb,“ popsal Pavel Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. 

Úplný zákaz cigaret v restauracích podporuje 37 procent Čechů. Protikuřácký zákon se ale 
nevěnuje pouze otázce cigaret v restauracích. Regulovat by měl i elektronické cigarety nebo 
kouření na veřejných prostranstvích. „Návrh zákona počítá například i s tím, že obec může 
vyhláškou zakázat kouření na akci, je-li přístupná osobám mladším 18 let. Kouření může 
zakázat i na veřejném prostranství v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru 
vyhrazeného pro aktivity dětí mladších 18 let. Navíc zákaz kouření se podle návrhu zákona týká 
i užívání elektronických cigaret. Všechna omezení by tak platila nejenom pro klasické cigarety, 
ale i ty elektronické,“ uvedl Pavel Fráňa. 

Téměř 30 procent Čechů se domnívá, že přijetí protikuřáckého zákona může mít negativní 
dopad na tržby restaurací. Zákon totiž nereguluje pouze konzumaci tabákových výrobků, ale i 
nabídku nealkoholických nápojů. „Podle návrhu zákona by měly restaurace nabízet alespoň 
jeden nealkoholický nápoj levněji než alkoholický. V nabídce tak restaurace bude muset mít 
alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než nejlevnější nabízený alkoholický nápoj 
stejného objemu. Už nyní to však řada restauratérů řeší tak, že nabízí kohoutkovou vodu za 
drobný poplatek, tudíž je to nenutí zlevňovat balené nealkoholické nápoje. Výjimkou ale nejsou 
ani restaurace, které kohoutkovou vodu nabízejí poměrně draho. Ty budou muset v případě 
přijetí návrhu zlevnit,“ řekl Pavel Fráňa. 

Pokud zákon projde, za jeho porušování hrozí pokuty majitelům restaurací i hostům. „Hostům 
hrozí v případě porušení zákazu kouření sankce až pět tisíc korun, provozovateli restaurace až 
desetinásobek. Návrh zákona ale neřeší zpřísňování pokut v případě, že provozovatel bude 
zákon porušovat opakovaně. Lze předpokládat, že pokuty mohou být témuž provozovateli 



 

ukládány opakovaně. Obecně však platí, že za porušení zákazu kouření v provozovnách 
stravovacích služeb ze strany provozovatele mu nelze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti,“ 
řekl Pavel Fráňa. 

Už nyní je v Česku kolem tří tisíc zcela nekuřáckých restaurací. Nejvíc jich je ve velkých 
městech. Existenci klasických vesnických „čtyřek“ může přijetí zákona výrazně ohrozit. „Je 
velmi pravděpodobné, že zákon regulující kouření bude přijat, protože je to součást nynějšího 
celoevropského trendu. Na druhé straně nelze opomíjet české tradice výčepů a hospůdek. 
Předpokládám, že zákon projde v pragmatické podobě a najde takové řešení, které uspokojí 
kuřáky i nekuřáky a nebude likvidační pro majitele provozoven stravovacích zařízení, a to 
zejména mimo velkoměsta,“ řekl Pavel Fráňa. 

Objevila se řada informací, že pokud nebude protikuřácký zákon přijat do 20. května 2016, 
hrozí České republice několikamilionové sankce. Česku ale žádné pokuty ze strany Evropské 
unie nehrozí. „Zákon, který má platit od 20. května tohoto roku, je transpozicí směrnice 
2014/40/EU do národní legislativy. Zabývá se primárně vzhledem a velikostí zdravotních 
varování na krabičkách tabákových výrobků. Ty se zvyšují na 65 procent plochy obalu, 
zakazují se cigarety s příchutí a podobně. Evropská unie v žádném případě neukládá České 
republice povinnost přijmout protikuřácký zákon v navrhovaném znění, když sama směrnice 
2014/40/EU úpravu kuřáckých a nekuřáckých prostorů v členských státech EU neřeší,“ dodal 
Pavel Fráňa. 

Češi se za své dluhy stydí, proto je řeší pozdě. Finančně 
nezodpovědní jsou zejména mladí lidé 

PRAHA, 10. února 2016 – Jen zlomek Čechů řeší své finanční problémy okamžitě. Téměř 30 
procent lidí odkládá řešení své finanční situace, protože doufá v její zlepšení. K odkladům 
přitom vede Čechy, kteří se octnou v platební neschopnosti, v 56 procentech stud. Naproti 
tomu 60 procent populace považuje „život na dluh“ za normální. 

Lidé se většinou stydí půjčovat si při nedostatku vlastních finančních prostředků peníze od 
svých blízkých, a proto se primárně obracejí na bankovní i nebankovní instituce. Právě před 
nimi ale odborníci důrazně varují. „Pokud se lidé rozhodnou vzít si půjčku, dělají hned několik 
zásadních chyb – neporovnávají nabídky, nevěnují pozornost úrokové sazbě nebo nerozumějí 
jednotlivým pojmům. Obecně je třeba dát si pozor na půjčky v nebankovním sektoru. Jedná se 
převážně o spotřebitelské úvěry, v jejichž rámci si lidé zpravidla půjčují nízké částky. Ty však 
bývají velmi často vysoce úročeny, především se k nim ale vážou skryté poplatky. Na první 
pohled mají spotřebitelé pocit, že zaplatí třeba i jen o málo více, než si půjčí, ale ve 
skutečnosti mohou zaplatit třeba i 50procentní úrok,“ varoval Jan Malý, ohlášený společník 
společnosti VPI CZ, v.o.s. 

Většina lidí si až do poslední chvíle myslí, že své dluhy zvládne hradit sama. Teprve v případě 
problémů se splácením půjček zkoušejí hledat pomoc ve vlastní rodině. Výjimkou nejsou půjčky 
určené ke splacení půjčky předešlé. Peníze na splácení půjček si půjčuje 40 procent dlužníků a 
spouštějí tím kolotoč dluhů, ze kterého už pak bývá jediným vysvobozením vyhlášení osobního 
bankrotu. Dlužníci však podávají návrh na oddlužení zpravidla zbytečně pozdě. „Prvním 
signálem pro vyhlášení osobního bankrotu je chvíle, kdy člověk není ze svých příjmů schopen 



 

své splatné závazky splácet. Ohroženou skupinou jsou převážně mladí lidé krátce po škole. V 
této věkové skupině je až 75 procent žadatelů o půjčku. Následují svobodné matky a senioři. 
Insolvenční soud zpravidla oddlužení povolí, valná většina odmítnutí plyne ze špatně podaného 
návrhu nebo absence povinných příloh. Těmi jsou seznam majetku, závazků a listina dokládající 
příjmy dlužníka za poslední tři roky,“ uvedl Jan Malý.  

Ačkoli si 87 procent lidí myslí, že je snadné dostat se kvůli půjčkám do dluhové pasti, počet 
půjček v Česku stále stoupá. „Problémem jsou zejména mladí dlužníci, kteří si na sebe 
naberou víc půjček, než jsou schopni splácet. Navíc si berou půjčky na věci, které nejsou 
nezbytně nutné. Z nedávného průzkumu vyplynulo, že 42 procent Čechů do 29 let nedokáže 
odolat lákavé nabídce ani v situaci, kdy nemá dostatek peněz, a nákup zboží řeší půjčkou. 
Naopak lidé ve věku 50 až 69 let jsou obezřetnější, a pokud nemají peníze, až 70 procent z nich 
nákupu odolá,“ popsal Jan Malý. 

V Česku se navíc objevuje nový trend – dramaticky roste počet dlužníků s více exekucemi. 
Čtyři a více exekucí má 380 tisíc lidí. „Ačkoli celkový počet občanů v exekuci klesá, strmě roste 
počet těch, kteří mají čtyři a více exekucí. Exekuce se tak koncentrují do stále užší části 
společnosti. Vymožení pohledávky u lidí, kteří čelí zároveň několika exekucím, je prakticky 
nemožné. Navíc i v těchto případech je vyhlášení osobního bankrotu rozumným řešením. V 
průběhu oddlužení totiž nemůže dojít k exekuci, i když je nařízena. Exekutoři i věřitelé musí 
přestat vymáhat své pohledávky mimo insolvenční řízení,“ vysvětlil Jan Malý. 
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Deník, 26. 2. 2016 

 

Zpráva vyšla také zde: 
Blanenský deník (Chováme se odpovědně, str. 15), Brněnský deník (Chováme se odpovědně, str. 
15), Bruntálský a krnovský deník (Zpravodajství, str. 15), Břeclavský deník (Chováme se 
odpovědně, str. 15), Havířovský deník (Zpravodajství, str. 15), Havlíčkobrodský deník 
(Ekonomika, str. 13), Hodonínský deník (Chováme se odpovědně, str. 15), Jihlavský deník 
(Ekonomika, str. 13), Karvinský deník (Zpravodajství, str. 15), Kroměřížský deník (Zpravodajství, 
str. 13), Moravskoslezský deník (Zpravodajství, str. 15), Novojičínský deník (Zpravodajství, str. 
15), Olomoucký deník (Zpravodajství, str. 13), Opavský a hlučínský deník (Zpravodajství, str. 15), 
Pelhřimovský deník (Ekonomika, str. 13), Prostějovský deník (Zpravodajství, str. 13), Přerovský a 
hranický deník (Zpravodajství, str. 13), Slovácký deník (Zpravodajství, str. 13), Šumperský a 
jesenický deník (Zpravodajství, str. 13), Třebíčský deník (Ekonomika, str. 13), Valašský deník 
(Zpravodajství, str. 13), Vyškovský deník (Chováme se odpovědně, str. 15), Zlínský deník 
(Zpravodajství, str. 13), Žďárský deník (Ekonomika, str. 13) 
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Konkursní noviny, 19. 2. 2016 

Jak urychlit a zjednodušit agendu spojenou se správou pohledávek? 

19.2.2016  Konkursní noviny - Bulletin  str. 21  článek 

Naši klienti v pozici přihlášených věřitelů v insolvenčním řízení hledají možnosti jak urychlit a zjednodušit 
agendu spojenou se správou pohledávek od jejich přihlášení do přezkumného jednání až po rozvrhové 
usnesení. Jejich cílem je získat maximální uspokojení zjištěných pohledávek a k tomu vynaložit minimální 
náklady.  
 
V posledních měsících jsme v médiích k tomuto tématu zaznamenali hodně názorů z řad odborné 
veřejnosti. Například:  
 
1. InsolCentrum, s.r.o., Praha:  
 
Průměrné uspokojení nezajištěných věřitelů při řešení úpadku konkurzem je 2,5 %.  
 
2. Poslanec Stanislav Grospič (KSČM):  
 
V insolvenci mají věřitelé zásadní vliv na průběh insolvenčního řízení. Podstatu insolvenčního řízení 
zásadně ovlivňují velcí věřitelé. Finanční úřady nepodávají insolvenční návrhy.  
 
3. Ing. Jaroslav Schönfeld, PhD., Vysoká škola ekonomická v Praze:  
 
Věřitel není schopen kvalitu insolvenčního řízení významně ovlivnit. Snažit se individuálně dosáhnout 
svých práv je chyba, kterou doslova zaplatíte. Racionální apatie je v podstatě neobyčejně rozumným 
postojem.  
 
4. JUDr. Jan Malý, advokát a insolvenční správce, VPI CZ v.o.s.:  
 
Prodej pohledávek by měl být až krajní variantou. Vždy je nutné počítat s tím, že obchodníci s 
pohledávkami je kupují s vidinou zisku.  
 
5. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu:  
 
Nejaktuálnější potíž současné právní praxe jsou insolvence.  
 
6. Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky:  
 
Dlužníci se do insolvenčního řízení dostávají pozdě, výtěžnost je minimální, uspokojení věřitelů téměř 
žádné.  
 
7. Rostislav Krhut, místopředseda Krajského soudu v Ostravě.  
 
V porovnání se zahraničím nejsou problémy v textu insolvenčního zákona, ale jednoznačně v praxi. 
Správci mají plnit své zákonné povinnosti a věřitelé mají vědět, že mají společný zájem na co nejlepším 
zpeněžení.  
Představa, že legislativu píšou kvalitní legislativci přímo na ministerstvu, má šanci v ideálním světě, ale v 
reálném světě takoví legislativci nejsou. Ani se tomu neučí na školách. Nikdo tady nic takového nedělá.  
 
8. JUDr. Ing. Pavel Fabian, advokát a insolvenční správce, Brno:  
 
Věřitelé si mají sami diktovat podmínky správy a zpeněžování majetku, čímž přispívají k rychlejšímu a 
hospodárnějšímu průběhu uspokojování jejich pohledávek. Insolvenční správce mnohdy spravuje větší 
počet majetku a není v jeho silách věnovat se všemu dostatečně efektivně. Proto aktivní přístup 
věřitelských orgánů vede k urychlení celého procesu správy a zpeněžení majetku. Věřitelé pak uvidí své 
peníze dříve.  
 
9. JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva České advokátní komory, předseda Rady expertů 



 

asociace insolvenčních správců:  
 
Insolvenční řízení má být předvídatelné. Etika znamená, že se chováme o něco lépe, než je podle 
zákona nutné. Například když správci centrálně zveřejňují majetek, který zpeněžují v insolvenčním řízení, 
ač jim zákon takovou povinnost nestanoví. 10. Doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc., Vysoká škola ekonomická 
v Praze, vedoucí výzkumného týmu insolvenčního a exekučního řízení:  
 
Hotové novely insolvenčního zákona jsou předzvěstí další práce. Začíná velká bitva o to, jaké bude 
postavení věřitelů a jaké bude postavení dlužníků, nakolik posílíme nebo naopak oslabíme pravomoci 
soudní a o řadu dalších věcí, které jsou při prosazování práva důležité.  
 
Zkušenosti z praxe  
 
Věřitelům, kteří řeší své pohledávky nyní a nemohou čekat na další novely insolvenčního zákona ani na 
zázraky z Ministerstva spravedlnosti ČR doporučujeme, aby se spoléhali sami na sebe dle doporučení 
JUDr. Ing. Pavla Fabiana (viz. text výše). Stačí si vzpomenout na přísloví „Dobrá hospodyňka má pro 
pírko přes plot skočit“. To znamená využít všechny možnosti věřitele dle insolvenčního zákona a 
nenechat se otrávit ani zprávou o komplikované insolvenci zadlužené Via Chem Group, sahající až do 
kontroverzní společnosti Key Investments.  
Česká asociace věřitelů doporučuje všem finančním ředitelům, finančním analytikům, risk manažerům a 
dalším, aby sledovali průběh insolvenčního řízení, ve kterém mají své zjištěné pohledávky, aby věděli kdo 
je insolvenčním správcem, kdo je ve věřitelském orgánu, jak rychle a efektivně řídí průběh insolvenčního 
řízení a případně tyto orgány kontaktovali a spolupracovali s nimi.  
Insolvenční správci se v České republice se sdružují v Asociaci insolvenčních správců a v regionálních 
spolcích. Své požadavky na zlepšení celé situace kolem insolvenčního řízení konzultují s Ministerstvem 
spravedlnosti ČR a názory a požadavky věřitelů z praxe je zajímají.  
Pokud se věřitelé obávají dalších nákladů na aktivní správu pohledávek přihlášených do insolvenčního 
řízení, tak mohou využít externích bezplatných služeb, které už někteří z nich využívají. Dále mohou 
využít pravidelných bezplatných seminářů pořádaných Českou asociací věřitelů v Praze, v Hradci Králové 
nebo seminářů organizovaných Hospodářskou komorou ČR, například oblastní složkou v Chrudimi.  
Jednoduchá rada pro všechny věřitele: Nejlepším řešením pohledávek je důsledné využívání stávajících 
nástrojů prevence, včasné odhalování předlužených zákazníků, a tím špatné pohledávky vůbec 
nevytvářet. Nechválit zaměstnance za dosažený objem vyfakturovaných tržeb, ale chválit je za dosažený 
objem tržeb zaplacených na bankovní účet zaměstnavatele.  
 
O autorovi| Ing. Josef Petříček, DC GROUP, spol. s r.o., člen České asociace věřitelů  
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