
Příloha 1 – otázky k rozhovorům 

Otázky pro insolvenčního správce 

1. Byl jste ustanoven insolvenčním správcem sportovního ziskového zařízení? 

2. Převažují v insolvenčních řízeních (konkursech), ve kterých jste byl ustanoven, 

dlužnické insolvenční návrhy nebo spíše je zahájeno řízení věřitelským insolvenčním 

návrhem? 

3. Podal jste někdy z pozice insolvenčního správce návrh vůči statutárnímu orgánu 

dlužníka, že ručí za dluhy dlužníka z důvodu, že nejednal s péčí řádného hospodáře 

a způsobil tak dlužníkovi úpadek? Vyzval jste statutární orgán někdy k vydání 

prospěchu získaného ze smlouvy o výkonu funkce za podmínek § 62 ZOK? 

4. Jaký očekáváte vývoj, resp. nápad nových insolvenčních řízení (konkursů) 

po 31. 8. 2020, jakmile skončí ochrana dlužníků dána tzv. LEX COVID? 

5. Zvýší se dle Vašeho názoru počet úpadků sportovních ziskových zařízení? 

6. Byla Vám předložena diplomová práce s názvem „Krizový management a řešení 

úpadku sportovního ziskového zařízení“ – zejména tedy kapitola týkající se řešení 

úpadku sportovního ziskového zařízení v rámci insolvenčního řízení (konkursu). 

Tato část má sloužit jako návod pro sportovní zisková zařízení, jak mají v případě 

úpadku či hrozícího úpadku postupovat. Můžete se vyjádřit, zda je postup ucelený, 

nebo byste jej doplnil poznatkem z praxe? 

7. Obrátilo se na Vás někdy ziskové sportovní zařízení jako na advokáta s žádostí 

o zpracování insolvenčního návrhu?  

8. Sepisoval jste někdy a následně přihlašoval pohledávku do insolvenčního řízení 

ziskového sportovního zařízení? 

Otázky č. 7 a 8 jsou určeny navíc pro zodpovězení pouze insolvenčnímu správci,  

který je také advokát.



 

Příloha 2 – přepis provedených rozhovorů 

 

1) Ing. Lukáš Nožička, insolvenční správce se sídlem Šilingrovo nám. 3, 602 00 Brno,  

IČ: 72536624 

 

1. Byl jste ustanoven insolvenčním správcem sportovního ziskového zařízení? 

„Sportovního ziskového zařízení ve smyslu této diplomové práce ne, ale byl jsem 

ustanoven insolvenčním správcem neziskového zařízení, klubu, a to Hokejového clubu 

mládeže SLOVAN ROSICE – v likvidaci, IČ: 6702994, se sídlem Rosice u Brna, 

Zimní stadion, Sportovní 103, PSČ 665 01. Konkurs byl poměrně rychlý, 

neboť se v něm vymáhala pouze jedna pohledávka za prodaného hokejistu. Jinak klub 

nevlastnil žádný jiný majetek. Konkurs trval necelý rok (2009-2010).“ 

 

2. Převažují v insolvenčních řízeních (konkursech), ve kterých jste byl ustanoven, 

dlužnické insolvenční návrhy nebo spíše je zahájeno řízení věřitelským insolvenčním 

návrhem? 

„Spíše převažují dlužnické insolvenční návrhy, ale přesnou statistiku nevedu.“  

 

3. Podal jste někdy z pozice insolvenčního správce návrh vůči statutárnímu orgánu 

dlužníka, že ručí za dluhy dlužníka z důvodu, že nejednal s péčí řádného hospodáře 

a způsobil tak dlužníkovi úpadek? Vyzval jste statutární orgán někdy k vydání 

prospěchu získaného ze smlouvy o výkonu funkce za podmínek § 62 ZOK? 

„Ne, nepodal. Obecně se dá říci, že je nutné taky zvážit, zda by byla pohledávka 

vůči statutárnímu orgánu vůbec dobytná a insolvenční řízení se tak zbytečně 

neprodlužovalo.“ 

 

4. Jaký očekáváte vývoj, resp. nápad nových insolvenčních řízení (konkursů) 

po 31. 8. 2020, jakmile skončí ochrana dlužníků dána tzv. LEX COVID? 

„Očekávám mírný nárůst, ale ne nic dramatického.“ 

 

5. Zvýší se dle Vašeho názoru počet úpadků sportovních ziskových zařízení? 



 

 

„To není lehká otázka. Myslím, že je v insolvenčním řízení poměrně málo zjištěných 

úpadků sportovních ziskových zařízení. Ale dá se očekávat, že některé ze zařízení 

omezení provozu kvůli koronavirové epidemii, nepřežije.“  

 

6. Byla Vám předložena diplomová práce s názvem „Krizový management a řešení 

úpadku sportovního ziskového zařízení“ – zejména tedy kapitola týkající se řešení 

úpadku sportovního ziskového zařízení v rámci insolvenčního řízení (konkursu). 

Tato část má sloužit jako návod pro sportovní zisková zařízení, jak mají v případě 

úpadku či hrozícího úpadku postupovat. Můžete se vyjádřit, zda je postup ucelený, 

nebo byste jej doplnil poznatkem z praxe? 

„Dle mého názoru je postup ucelený. Obzvlášť je mimo jiné přínosné, že je uveden 

i postup pro přihlašování pohledávek, tudíž obsah diplomové práce může sloužit 

nejen pro dlužníky, ale i pro věřitele dlužníka, což je velmi praktické.“ 

 

2) Mgr. Petr Brož, advokát a insolvenční správce, se sídlem Nad Malým Mýtem 615/4, 

147 00 Praha 4, IČ: 71471766 

 

1. Byl jste ustanoven insolvenčním správcem sportovního ziskového zařízení? 

„Byl jsem ustanoven v mnoha konkursních řízeních, ale žádné se netýkalo sportovního 

ziskového zařízení, ani jiného subjektu orientovaného na sport.“ 

 

2. Převažují v insolvenčních řízeních (konkursech), ve kterých jste byl ustanoven, 

dlužnické insolvenční návrhy nebo spíše je zahájeno řízení věřitelským insolvenčním 

návrhem? 

„Spíše se setkávám s řízeními, která jsou zahájena na základě věřitelských 

insolvenčních návrhů. Ze strany dlužníka mi pak nebývá velmi často poskytnuta žádná 

součinnost, tudíž musím (není-li znám majetek z návrhu věřitele) obeslat různé instituce 

za účelem zjištění majetku, který by mohl být zpeněžen.“ 

 

3. Podal jste někdy z pozice insolvenčního správce návrh vůči statutárnímu orgánu 

dlužníka, že ručí za dluhy dlužníka z důvodu, že nejednal s péčí řádného hospodáře 

a způsobil tak dlužníkovi úpadek? Vyzval jste statutární orgán někdy k vydání 

prospěchu získaného ze smlouvy o výkonu funkce za podmínek § 62 ZOK?



 

„Já osobně ne, ale byl jsem v jednom řízení zvolen novým insolvenčním správcem 

a můj předchůdce, odvolaný správce, přihlásil takový nárok do insolvenčního řízení, 

které bylo vedeno přímo na statutární orgán dlužníka. Ale i on byl zcela nemajetný, 

tak to nevedlo k žádnému přínosu do majetkové podstaty.“ 

 

4. Jaký očekáváte vývoj, resp. nápad nových insolvenčních řízení (konkursů) 

po 31. 8. 2020, jakmile skončí ochrana dlužníků dána tzv. LEX COVID? 

„Myslím, že se počet insolvenčních řízení zvýší, ale nebude se podle mě jednat 

o subjekty, které se dostaly do dluhů čistě z důvodu koronavirové epidemie. 

Ta spíše byla pro ně poslední kapkou v jejich boji o přežití.“ 

 

5. Zvýší se dle Vašeho názoru počet úpadků sportovních ziskových zařízení? 

„To se těžko odhaduje, ale je možné, že spíše ano. Umím si představit, že fotbalové 

či hokejové kluby ve smyslu sportovního ziskového zařízení, nejprve přijdou 

o sponzory, neboť ti se také budou snažit snížit výdaje, dále pak nebudou příjmy 

za vybrané vstupné a nebudou finanční prostředky na odměny hráčů, na pronájem 

sportovišť atd.“  

 

6. Byla Vám předložena diplomová práce s názvem „Krizový management a řešení 

úpadku sportovního ziskového zařízení“ – zejména tedy kapitola týkající se řešení 

úpadku sportovního ziskového zařízení v rámci insolvenčního řízení (konkursu). 

Tato část má sloužit jako návod pro sportovní zisková zařízení, jak mají v případě 

úpadku či hrozícího úpadku postupovat. Můžete se vyjádřit, zda je postup ucelený, 

nebo byste jej doplnil poznatkem z praxe? 

„Oblast insolvenčního řízení je značně rozsáhlá, tudíž vybrat to zásadní a důležité 

pro téma diplomové práce nebylo jednoduché, ale řekl bych, že kapitola obsahuje 

vše potřebné a na příkladech z praxe je ukázáno, jaký je pak postup v insolvenčním 

řízení. K tomu nemám, co bych doplnil. Kladně hodnotím i uvedení úpadkových deliktů. 

Na tuto skutečnost dlužníci zapomínají. Za jejích jednání mohou být občanskoprávně 

odpovědní, tak i trestněprávně odpovědní.“ 

 

7. Obrátilo se na Vás někdy ziskové sportovní zařízení jako na advokáta s žádostí 

o zpracování insolvenčního návrhu?  



 

 

„Neobrátilo. Několik návrhů, jsem v rámci své advokátní činnosti zpracovával, 

ale spíše byl v současné době zvýšený zájem o zpracovávání návrhů na oddlužení 

fyzických osob.“ 

8. Sepisoval jste někdy a následně přihlašoval pohledávku do insolvenčního řízení 

ziskového sportovního zařízení? 

„Sepis a přihlašování pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení je častou agendou 

advokáta. Nicméně zatím jsem nepřihlašoval pohledávku do insolvenčního řízení 

ziskového sportovního zařízení.“ 

 



 

 

Příloha 3 – informované souhlasy respondentů s provedením rozhovoru 

 

 


