
Příručka pro IR-IS 
Deponace zálohy na odměnu 

správce. 
 

Co to je „Deponace zálohy na odměnu správce“ 
Jedná se o mechanismus, kterým si v oddlužení insolvenční správce nejprve deponuje částku, která 

odpovídá požadované výši odměny za celé oddlužení a až po té se vyplácí a rozpočítávají další 

pohledávky. Tento mechanismus zavedly v roce 2015 někteří insolvenční soudy pro to, aby se soud 

vyhnul placení odměny správce z pokladny soudu v situaci, kdy dlužník neplní a je mu oddlužení 

splátkovým kalendářem zrušeno a dlužník není schopen dlužnou odměnu správci uhradit.  

V této době se ustanovil postup, kdy soud v usnesení stanovil správci povinnost si takto „dát stranou“ 

peníze na celou odměnu až do teoretického konce oddlužení splátkovým kalendářem, tedy na 5 let. 

Jelikož se jedná o celkem vysokou částku, bylo stanoveno, že před deponací zálohy nejprve správce 

ze sražených příjmů uhradí nezabavitelnou část dlužníkovi, svoji odměnu a pravidelné výživné. To co 

po těchto úhradách ze sražené částky zbyde, se vloží do deponace zálohy. A teprve po naplnění 

zálohy do požadované výše se vyplácejí další přednostní pohledávky, jako dlužné výživné a následně 

pak samotní věřitelé podle distribuční tabulky. 

V roce 2017 se novelou tento mechanismus stal součástí insolvenčního zákona, ale v pozměněné 

podobě. Bylo stanoveno, že výše deponace bude jen ve výši šestinásobku odměny správce, aby 

nedocházelo k tomu, že věřitelé nedostanou dlouho dobu vůbec žádné plnění a také lze usuzovat na 

to, že lze v době šesti měsíců identifikovat dlužníka, který neplní a zahájit prosek ukončení oddlužení 

plněním splátkového kalendáře. 

Změnil se také požadavek na pořadí plnění přednostních plateb, a to tak, že se i pravidelné výživné 

hradí až po deponaci zálohy na odměnu. 

Zni to jednoduše, ale… 
Takto nadefinovaný proces deponování vypadá na první pohled triviálně, ale skrývá v sobě několik 

háčků, které mohou situaci trochu zkomplikovat, navíc je potřeba takovou deponaci řádně 

dokumentovat a udržovat v účtování pořádek. 

Jeden z drobných háčků se skrývá v tom, že u první varianty deponace je třeba ohlídat, aby součet již 

vyplacené odměny a deponace zálohy na odměnu nepřesáhl v součtu šedesátinásobek odměny. A 

také v okamžiku, kdy k tomuto stavu „naplnění“ depozitu dojde, tak začít vyplácet pravidelně 

z depozitu každý měsíc částku odpovídající odměně. 

Co když dlužník neplní 
Další komplikace nastane v případě, kdy dlužník přestane plnit, takže správce si do depozitu sáhne 

pro peníze na odměnu dříve, než je vše deponováno. Tím se sice součet depozitu a vyplacené 

odměny nemění, ale změní se deponovaná výše a to je třeba evidovat a následně zobrazit ve zprávě o 

plnění oddlužení. 



Podle nového modelu přibývá správci starost o to, aby dostatečně včas identifikoval dlužníka, který 

neplní tak, že hrozí jeho ukončení v oddlužení a takového dlužníka neprodleně hlásit soudu, aby ten 

mohl dlužníka vyzvat k plnění a zahájit proces ukončení oddlužení plněním splátkového kalendáře. 

Jak se to promítne do očekávané míry uspokojení 
Na tento problém je třeba nahlížet tak, že obsah depozitu by byl vyplacen na věřitele, nebo na další 

přednostní pohledávky. Je třeba tedy vzít v potaz všechny tyto skutečnosti a vypočítat očekávanou 

míru uspokojení tak, že se k dosud rozpočtené částce přičte hodnota depozitu a odečtou se 

neuhrazené přednostní platby. 

Do tohoto výpočtu však zpravidla negativně vstupuje dlužné výživné, které může být značně vysoké a 

výpočet by mohl dopadnout tak, že očekávaná míra uspokojení bude nulová, i když dlužník plní podle 

plánu. 

Z tohoto pohledu se jeví jako možné počítat dopředu celou očekávanou budoucnost, tedy zhodnotit, 

kolik dlužník průměrně plní a podle toho dopočítat kolik by takto plnil za šedesát měsíců, odečíst 

celou odměnu a všechny přednostní a dospějeme tak k hodnotě, která by mohla odpovídat 

očekávané míře uspokojení. Postupovat takto na počátku oddlužení se nám však zdá pošetilé a 

v důsledku krajně nepřesné, protože by se naopak do výpočtu mohly příliš pozitivně promítnout 

částky, které byly deponovány u exekutora či zaměstnavatelů v době po rozhodnutí o úpadku a tím 

by se zase situace mohla jevit příliš optimistickou. A bylo by vhodné opět takovéto příjmy do výpočtu 

nevkládat. 

Jelikož se přikláníme ke zkušenosti, že přílišný optimismus nevede k dobrým předpovědím, vychází 

nám jako nejvhodnější sledovat vývoj očekávané míry uspokojení v čase, tedy během prvních šesti až 

dvanácti měsíců a usuzovat spíše podle tendence tohoto vývoje, než podle jednoho čísla, jakkoli 

obezřetně vypočteného. 

Správná predikce však není předmětem kapitoly deponace zálohy. Zde uvádíme důležitou skutečnost, 

že pro výpočet očekávané míry jsme zvolili zcela jednoduchou úvahu, že by deponace byla použita na 

uspokojení věřitelů a proto ji považuje pro výpočet očekávané míry uspokojení jako teoreticky 

vplacenou věřitelům. Neboli promítne se do výpočtu jako aktivum. Další podrobnosti a nuance 

výpočtu ponecháváme deponací nedotčené a velmi doporučujeme sledovat tendenci očekávané míry 

uspokojení v čase, což nejsnáze uvidíte na sestavě ZOPO. 

Jdeme deponovat 
V následujícím textu se vydáme k praktické realizaci deponace. Naše idea vetknutá do systému IR-IS 

spočívá v tom, že jakkoli je deponace komplikována, dá se plně automatizovat a uživatel se tak o ni 

nemusí složitě starat. 

Naučili jsme IR-IS aby deponaci sám při založení splátkového kalendáře nastavil, aby při rozpočtech 

potřebnou částku do depozitu vložil, nebo ji z depozitu vyplatil. A pokud oddlužení poběží 60 měsíců, 

bude na konci depozit plně rozpočten. 

K tomu jsme přidali funkce na pozastavení a obnovení deponace pro situace, kdy bude třeba řešit 

velmi nestandardní situace a také funkci, jak z depozitu jednorázově mimořádně vyplatit libovolnou 

částku právě pro řešení takové situace, nebo při změně typu deponace ze 60 měsíční na 6 měsíční, 

pokud k tomu soud dá příkaz usnesením.  

Je to jednoduché a automatické! 
IR-IS Vám nyní umožňuje snadno evidovat zálohy na odměnu. Stačí nastavit údaje: jaká je stanovená 

maximální výše depozitu a jaká částka bude po „naplnění“ depozitu přidávána každý měsíc do 



rozpočtu pro pokrytí odměny správce. Dále v případě 6 měsíčního deponování nastavíte, nebo spíše 

zkontrolujete nastavenou délku oddlužení a pořadí měsíce, od kterého chcete vyplácet z depozitu. 

Od verze 3.3.0 jsme navíc udělali i tuto práci za Vás, neboť insolvenční zákon ustanovil, že se má 

odměna deponovat ve všech oddluženích bez výjimky. Proto IR-IS zcela automaticky nastaví 

šestiměsíční variantu deponace a nemusíte tedy nastavovat nic. 

Navíc po aktualizaci na tuto verzi IR-IS sám přepne všechna oddlužení, kde dosud deponace 

neprobíhá na tuto variantu. Tam kde je již depozit nastaven, nebo tam kde zbývá do konce oddlužení 

6 měsíců nebo méně, se stav nezmění. 

Jinými slovy, IR-IS udělá vše za Vás a vy si jen zkontrolujte, že je všechno nastaveno správně. 

Když to chci nastavit ručně 
Použití je snadné a nastavení se provádí na záložce „Oddlužení stav“, kde stačí zaškrtnout, že se má 

deponovat a pak po stisknutí tlačítka „…“ nastavit, kolik je cílová částka depozitu, neboli částka 

odměny, což je podle typu deponace  

Varianta 60 měsíců: 60x odměna, tedy buď 65 340,- Kč, nebo 98 010 v případě oddlužení manželů. U 

neplátců DPH pak 54 000,- Kč, resp. 81 000,- Kč. S výplatou ve výši jedné odměny 

Varianta 6 měsíců: 6x odměna s výplatou ve výši jedné odměny. Délka odldužení je standardně 60 

měsíců a vyplácení od 55 měsíce. 

Vše ostatní se pak provádí na okně rozpočtu.  

Jsou připraveny nástroje pro nastavení výše depozitu u těch oddlužení, kde už deponaci provádíte a 

potřebujete nastavit reálný stav. 

Jak to tedy celé funguje? 
Komplikovanost celého procesu je dána tím, že je možné, že se cílová výše depozitu může měnit 

podle okolností. Práce s depozitem má dvě fáze: 

1. Plnění depozitu – v období než je součet vyplacených odměn a depozitu na maximální částce 

2. Vyplácení z depozitu – kdy se již jen z depozitu vyplácí, ale jen tolik, kolik činí řádná odměna. 

V první fázi se od příchozích plateb odečte odměna správce a výživné a zbytek se uloží do depozitu. 

Systém automaticky vypočte, kolik to bude. Nemusíte nic nastavovat. 

Pak přijde zlomový měsíc, kdy bude depozit „naplněn“. Podle typu deponace se buď čeká do 

stanoveného měsíce, nebo se začne vyplácet. Systém opět vše vypočte za Vás. 

Od tohoto okamžiku už bude z depozitu vypláceno právě tolik, kolik činí odměna správce. 

Pokud byste v průběhu změnili cílovou výši depozitu, systém na to zareaguje a podle situace bude 

ještě doplňovat další peníze do depozitu. Cílovou částku nelze snížit pod stav depozitu. V takovém 

případě je nejprve nutné vyplatit depozit rozpočtem na odměnu správce a pak cílovou částku snížit.  

Pozor na dlužné výživné u původní varianty! 
Systém respektuje všechny požadavky stanovené soudci na 60 měsíční deponaci, je tu ale jedna věc, 

na kterou si musíte dát pozor a tou je dlužné výživné. Před deponací mají přednost jen odměna a 

řádné pravidelné výživné. Dlužné výživné se podle dispozic soudců má hradit až tehdy, když je 

odměna deponována v celé stanovené výši – tedy 60 x (odměna + náklady) + DPH. Jelikož v IR-IS je 

typ přednostní platby „výživné“ vyhrazen jen pro pravidelné výživné, je třeba, aby uživatel dlužné 

výživné zapsal pod typem „zapodstatové“ a informaci o dlužném výživném zapsal do identifikátoru 

platby! Tím bude zajištěno správné pořadí při zpracování přednostních plateb a deponace.  



S ohledem na nový typ deponace, kde se veškeré výživné hradí až po deponaci, můžete zadat i dlužné 

výživné jako typ „výživné“ a IR-IS jej takto automaticky nastaví, pokud zadáte dlužné výživné při 

založení splátkového kalendáře. 

Nyní si popíšeme nejčastější postupy. 
Začneme tím, jak deponaci zálohy na odměnu správce nastavit a pak si ukážeme všechny potřebné 

postupy. 

Nastavení deponace zálohy na odměnu správce 
1. Otevřete spis a zobrazte záložku „Oddlužení stav“ 

2. Zaškrtněte deponovat u položky „Deponace na odměnu“ – viz obrázek 

 

3. Stiskněte tlačítko „…“ vpravo u položky „Stav depozitu“ a otevře se okno pro nastavení 

depozitu: 

4. Nastavte typ deponace 



5. Nastavte výši depozitu a částku, která má být vyplácena po dosažení maxima depozitu. 

6. Nastavte délku oddlužení a od kterého měsíce se vyplácí z depozitu 

7. Uložte nastavení tlačítkem „Uložit“ 

Provedení rozpočtu se započtením deponace zálohy na odměnu správce 
Jakmile máte nastavenu deponaci na zálohu, provádí IR-IS vše sám. Nemusíte nic speciálně 

nastavovat. 

1. Zapište, nebo naimportujte příchozí platby a nastavte přednostní platby standardně. 

2. Stiskněte tlačítko „Rozpočítat…“ a zobrazí se okno pro provedení rozpočtu 

3. Podle situace se nastaví částka, která bude vložena do depozitu, nebo částka, která bude 

z depozitu přidána do rozpočtu (záporné číslo) 

 

Na obrázku vidíte vpravo pod tabulkou příchozích plateb nastavení deponace tak, jako na záložce 

„Oddlužení stav“ a také částku, která ještě zbývá k naplnění depozitu. 

Pod tabulkou přednostních plateb vidíte částku, o kterou se změní depozit na zálohu odměny. 

Vpravo navíc vidíte částku, která již byla vyplacena na odměnách a o tuto částku se u 60 měsíční 

varianty deponace průběžně snižuje cílový stav depozitu zálohy na odměnu. 

Částka pohybu se vypočte automaticky a nelze ji měnit a je závislá na nastavení depozitu. Při 

rozpočtu se z ní automaticky podle situace vytvoří buď příchozí, nebo předností platba označená jako 

částka do/z depozitu zálohy na odměnu správce. 

4. Vyberte, které platby chcete zahrnout do rozpočtu a standardně proveďte rozpočet. 

Tím je vše hotovo jako obvykle a vy uvidíte, jak se změnila výše deponované částky. 

Systém automaticky ohlídá všechny akce, které provedete, jako například vynulování měsíce, či 

návrat k předchozímu měsíci.  



Při vyplácení z depozitu se zaplatí vždy jen tolik, kolik je zapotřebí na odměnu správce. 

V následujících kapitolách si ukážeme, jak řešit některé nestandardní situace, jako například 

nastavení depozitu, pokud už máte něco uloženo v depozitu a potřebujete nově nastavit deponaci už 

s  uloženou částkou. 

Nastavení deponace, pokud jsme částky dávali do financí a ne do oddlužení? 
1. Nejprve nastavte deponaci. 

2. Zapsat celou částku jako příchozí a pak rozpočítat. Vše se samo nastaví. 

Nastavení deponace, pokud jsme použili celkovou odměnu správce a postupně ji 

rozpočítávali? 
1. Nejprve nastavte deponaci. 

2. Použijte funkci Historie plateb, kde vyberte odměnu, která není odměnou, ale deponací a tu 

změňte na deponaci.  

3. Toto proveďte u všech takových přednostních plateb. 

Kde uvidím historii depozitu? 
Na aktuálním měsíci stiskněte tlačítko „Historie plateb“. Zde uvidíte všechny pohyby do depozitu a 

z depozitu. 

Co když chci deponaci zrušit? 
Pokud je již něco v depozitu, nejde to bez toho, aby se částka z depozitu nějak dostala ven. Buď 

musíte odmazat všechny měsíce udělat to vše znovu. Nebo musíte zadat v potřebné výši odměnu 

správce a provést rozpočet a tím se depozit sníží a pak ho bude možné „vypnout“ 

Proč nejde ručně nastavit částka do depozitu při rozpočtu? 
Protože by to vedlo k chybám, neboť taková akce se nedá systémově spolehlivě ošetřit. Jde to ale tak, 

že nastavíte přednostní platby a pak se sytém o vše postará – dá do depozitu vše nad odměnu (a 

výživné), které zahrnete do rozpočtu. 

Co když chci přednostně vyplatit věřitele nebo provést přednostní platbu? 
Ukážeme si jak postupovat v případě, že chcete provést prioritně výplatu běžného výživného. 

Analogický postup zvolte pro ostatní případy. 

1. Nejprve si rozdělte příchozí platbu na část odpovídající výživnému a zbytek. 

2. Spusťte okno s rozpočtem a v něm  

a. Odškrtněte všechny příchozí platby kromě části, která patří na výživné 

b. Klikněte na tři tečky u položky „stav“ a v následujícím dialogu klikněte na tlačítko 

„Pozastavit“ a dále dejte uložit. 

c. Odškrtněte všechny příchozí platby kromě výživného. 

d. Klikněte na tlačítko „Provést“. 



 

Pozor pozastavením depozitu v okně „Rozpočet“ dojde k pozastavení práce s depozitem jen pro tento 

konkrétní rozpočet. Další rozpočet již bude zase pracovat s depozitem, což v případě přednostní 

výplaty výživného je potřeba a odpadá nutnost znova aktivovat deponaci. 


