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Jak na postoupení podílů věřitelů 
Verze 4.1.8 ze dne 17. 2. 2020 

 

 

Mílí uživatelé,  

Tématem této kapitoly jsou změny v podílech věřitelů v oddlužení, neboli ve splátkovém kalendáři. 

Nová verze přináší jednu zásadní změnu v evidenci změny v postoupení podílů z jednoho věřitele na 

druhého. 

V textu příručky najdete zvýrazněné informace: 

Takto jsou označeny důležité informace, které byste neměli přehlédnout. Určitě si je 

přečtěte! 

Takto označujeme otázky a odpovědi k danému tématu, které jsme od Vás dostávali a na 

které zde najdete stručnou odpověď. 
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Co je podíl věřitele v oddlužení? 

Název „podíl věřitele“ v oddlužení používáme pro označení věřitelského podílu, tedy jedné řádky ve 

„splátkovém kalendáři“, která určuje, komu se má rozpočítávat a vyplácet, jakým procentem a kolik 

je celková výše podílu, tedy nároku věřitele. Je to zdánlivě jednoduché, ale setkáváme se s různým 

označením. Zpravidla se jednoduše říká „věřitel“, někdy „nárok“, ale protože může mít věřitel více 

nároků v oddlužení vyplácených samostatně, mluvíme o podílu věřitele. A když takový podíl změní 

svého majitele a dojde tedy ke změně věřitele, začala by se celá věc zamotávat ještě více. 

Proto jsme vybrali označení podíl věřitele a myslíme tu tím jednu řádku se jménem věřitele, 

procentem, celkovým nárokem a těmi všemi dalšími čísly. 

Ještě jeden termín nám připadá poněkud zavádějící a to je „splátkový kalendář“. Je to už praxí zažité 

označení, které označuje všechny podíly věřitelů v oddlužení. Trochu nás mate slovo kalendář, 

protože to s kalendářem moc nesouvisí, i když lze říci, že to přece trvá až 60 měsíců a možná i déle, 

ale není to plán v pravém smyslu slova. Líbí se nám označení „splátkáč“, ale pro formální správnost 

používáme v příručce a v IR-ISu označení „přehled podílů věřitelů“ a takové tlačítko najdete i nahoře 

na záložce „Aktuální měsíc“. 

Trocha matematiky o podílech? 

Podíly věřitelů slouží k tomu, aby se správně rozpočetly peníze určené pro věřitele z každé splátky. 

Vypadá to jednoduše: vezmu procento a vynásobím částkou určenou k rozpočtení a mám výsledek. 

Je tu ale pár drobností, které mohou rozpočet zkomplikovat. Podívejme se na ně:  

1. Zaokrouhlení: Vždycky když se rozpočítává podle procent, může nastat situace, že to 

nevychází přesně na halíř, takže se musí výpočet zaokrouhlit. Takže se to přesné číslo buď 

ořízne, nebo trošku zvýší. Pak se všechny vypočtené částky sečtou a porovná se to s částkou, 

která se rozpočítává a zjistí se „zaokrouhlovací rozdíl“. Měl by být několik halířů, pokud je 

součet procent podílů věřitelů 100%. To ale někdy není a tak může být rozdíl větší. Co s tím? 

Jednomu z věřitelů je tento rozdíl připsán k dobru nebo odepsán – podle toho, jestli něco 

zbylo, nebo se rozpočetlo o trochu víc. 

2. Součet podílů není 100%: Při každé změně podílů vám takovou situaci IR-IS nahlásí, takže by 

se nemělo stát, že o tom nevíte. Někdy to tak ale je a máte dvě možnosti. Buď procenta 

upravit, aby to dávalo 100%, nebo vybrat jeden podíl, kterému se rozdíl přičte, nebo odečte. 

Pokud zvolíte první variantu, doporučujeme podíly přepočítat a zaokrouhlit na minimálně 4 

desetinná místa, nebo i na víc. Pokud volíte druhou variantu, tak doporučujeme zvolit ten 

největší podíl a podle toho jestli je součet procent více, než 100% volte podíl, který je 

zaokrouhlen nahoru a pokud méně než 100%, tak zvolte podíl, který je zaokrouhlen dolu. 

Bude se tím rozdíl správně kompenzovat. 

3. Splacení podílu: Pokud se při rozpočtu zjistí, že je některý podíl již splacen, nebo se právě 

prováděným rozpočtem celý doplatí, je částka, která přesahuje splacení z rozpočtené částky 

odebrána, a vytvoří se z ní přebytek rozpočtu, který najdete jako nově vzniklou příchozí 

platbu. Pokud je takových podílů více, všechny přebytky se sečtou a je z toho vždy jedna 

taková platba. 

I. Vysvětlení problematiky s podíly a trocha 

terminologie 
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4. Podíl je vyřazen z uspokojování: Tohle nastane, když si podíl věřitele ručně označíte. 

Například má vyšší procento uspokojení a vy to chcete srovnat. Pak se takový podíl 

z rozpočtu vyřadí a procenta ostatních podílů se přepočítají, tak, jako kdyby ten vyřazený 

podíl neexistoval. Všechny peníze se rozpočtou a vyřazený podíl nedostane nic. 

5. Podíl je označen, že je plně uspokojen: To nastaví buď IR-IS sám, když k tomu rozpočtem 

dojde, nebo si to můžete nastavit v podílu sami. Výsledek je podobný, jako vyřazení podílu, 

jen je na obrazovce označen zelenou barvou.   

Každá z těchto věcí ovlivní provedení rozpočtu a je třeba mít na zřeteli, že špatně nastavené podíly 

mohou vést ke špatným výsledkům. Proto si zkontrolujte, že součet podílů je 100% a že jsou podíly 

vyřazeny správně a že uspokojené podíly jsou skutečně správně označeny. 

  

Věřitel a jeho podíl - měsíc za měsícem. 

Jak jsme uvedli výše, podíl patří věřiteli. A tak to je uvedeno a zobrazeno v IR-IS. V každém 

kalendářním měsíci je pro každý podíl samostatný záznam. Je tedy možné, aby podíl patřil v jednom 

měsíci jednomu věřiteli a v dalším už jinému. Platí ale, že v jednom měsíci patří podíl jednomu 

věřiteli. 

Proč o tom píšeme? Protože když dojde ke změně v podílech, například při postoupení podílu, měla 

by být změna provedena před tím, než rozpočtete v daném měsíci peníze. Je to proto, aby to ve 

zprávě odpovídalo. Kdyby se v jednom měsíci nejprve rozpočetlo a pak změnily podíly, neodpovídaly 

by rozpočtené částky novým procentům. 

Kdy tedy zaznamenat změnu? Pokud se dozvíte o změně v podílech, neboli oznámil Vám změnu 

věřitel či soud změnu vyvěsil na rejstřík, měla by její platnost být od následujícího kalendářního 

měsíce. Je proto dobré se před rozpočítáváním podívat na záložku IS-IR ve spisu jestli nedošlo ke 

změně a jestli se její účinnost pro rozpočet vztahuje k právě rozpočítávanému měsíci. Pokud ano, 

proveďte nejprve změnu v podílech a pak rozpočtěte, pokud ne, proveďte ji až po rozpočtení a 

uzavření měsíce. 
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Dojde-li k postoupení podílu, je třeba změnit věřitele, kterému podíl patří. Takto ideálně to platí jen 

v případě, že dojde k postoupení v celé výši. Častěji ale dochází k tomu, že je postoupena jen část 

podílu a to znamená, že je třeba v evidenci podíl rozdělit na dva a vše nastavit tak, aby nový podíl měl 

odpovídající procento a celkovou částku nároku, aby se mohlo rozpočítat podle nových procent.   

Uspokojení věřitele a jeho kontrola. 

Jak jsme uvedli v předchozí kapitole, IR-IS hlídá uspokojení každého podílu, aby nedošlo k přeplacení. 

To má ale při postoupení podílu jeden háček, který je nejlépe vidět na konkrétních číslech. 

Takže příklad:   

Věřitel má podíl s celkovým nárokem 100 000 Kč 

Doposud mu bylo splátkami uhrazeno 40 000 Kč 

Nyní přišlo usnesení, že postupuje 90 000 Kč ze svého nároku na jiného věřitele a ponechává si 

10 000 Kč nárok, na který mu má být dále rozpočítáváno. 

Co to znamená: Pokud by se podíl jen snížil o 90 000Kč a dosavadní splacená částka by se nechala u 

podílu beze změny, došlo by k tomu, že by IR-IS usoudil, že na zbývající nárok podílu 10 000 bylo 

vyplaceno 40 000 Kč a je tudíž plně uspokojen a dokonce přeplacen. A vyřadil by ho z rozpočtu jako 

plně uspokojený podíl. Jenže to by nebylo správně. 

Ve většině případů se ani správce nedozví, jak si dosud splacenou částku původní věřitel a jeho 

nástupce vypořádali. Správce ale musí hlídat uspokojení, aby nevyplatil více, než je celkový nárok. 

Jak tedy problém vyřešit? 

Řešením je podíl rozdělit a nastavit částky nároku tak, aby uspokojení odpovídalo nově vzniklým 

podílům, a nové podíly budou dál pokračovat. Prakticky to znamená s podílem přesunout i 

odpovídající částku z upokojení. Jak by to tedy dopadlo? 

Podíl původního věřitele bude 10 000 Kč s dosavadním uspokojením 4 000 Kč 

Podíl nového věřitele bude 90 000Kč s dosavadním uspokojením 36 000Kč 

Neboli dojde v evidenci k přesunu uspokojení v částce 36 000 Kč z původního na nový podíl. Tuto 

operaci dosud IR-IS dělal tak, že stačilo vyvolat funkci převodu podílu a nastavit výši převáděného 

podílu a nechat zaškrtnuto, že se přesouvá i uspokojení a IR-IS vše nastavil. 

V čem je problém? Co je tedy jinak? 

Problém je v tom, že s přesunem uspokojení z podílu na podíl dojde k tomu, že ve zprávě to bude 

vypadat tak, že dosavadní uspokojení 36 000 Kč bylo vyplaceno novému věřiteli na jeho podíl.  

Problém je v úhlu pohledu a v zobrazení konečného vyúčtování. 

Pokud se díváme na podíl věřitele pouze jako na podíl, pak problém není, protože podíl změnil 

majitele a správce řeší podíl a vyplácí tomu, kdo je jeho držitel a změny věřitele podílu jsou ze zpráv 

jasně dohledatelné. Takže i když se na konci uvede, že nový věřitel má uspokojení jeho podílu vyšší 

než ve skutečnosti dostal, a to právě o těch 36 000 Kč, je to technicky správně. 

II. Postoupení podílu teoreticky 



 

strana 5   

Pokud se na podíl díváme jako na věřitele, kterému správce platí, problém se ukáže tak, že nový 

věřitel, aniž by zatím cokoli dostal, vypadá, že už dostal 36 000Kč a ten věřitel, který fakticky dostal 

40 000 Kč, vypadá na zprávě, že dostal jen 4 000 Kč. 

A protože se praxe správců a úhel pohledu na věc liší a nejde najít jedno správné řešení, přidali jsme 

do IR-ISu možnost jak udělat postoupení podílu bez nutnosti přenášet uspokojení na jiného věřitele 

do jiného podílu. A to tak, že stačí zaznamenat, o kolik se v daném podílu má cílová částka uspokojení 

změnit. 

V našem příkladu to znamená, že: 

Podíl původního věřitele bude 10 000 Kč s dosavadním uspokojením 40 000 Kč a cílová částka pro 

hlídání uspokojení bude 46 000. Protože má původní věřitel dostat ještě 6 000 Kč na svůj zbývající 

podíl. 

Podíl nového věřitele bude 90 000Kč s dosavadním uspokojením 0Kč a cílová částka pro hlídání 

uspokojení bude 54 000 (90 000 – 36 000) protože právě tolik má nový věřitel ještě dostat na svůj 

podíl. 

Jak to bude vypadat na ZOPO a obrazovkách? 

Pokud zvolíte tuto formu převodu podílu, bude to vypadat na první pohled možná trochu divně, 

protože na ZOPO uvidíte podíl 10 000 s uspokojením 40 000, ale na obrazovce budete vidět procento 

uspokojení 40%, protože IR-IS bude vědět, že 36 000 patří k postoupené části podílu a tudíž to nemá 

započítávat. 

Stejně tak u nového podílu bude 40% uspokojení, i když je uspokojení 0 Kč, protože IR-IS ví, že těch 

36 000 patří formálně k novému podílu, i když peníze byly fakticky vyplaceny původnímu věřiteli = 

předcházejícímu držiteli podílu. 

Celkové součty budou sedět a procenta se budou tvářit, že je vše OK. Hlídání uspokojení v rozpočtu 

bude také s tímto posunutím počítat. 

Teď už zbývá jen ukázat, jak to v IR-ISu nastavit! 
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Dojde-li k postoupení podílu, je třeba učinit tyto kroky: 

1. Přidat nový podíl nového věřitele – s nárokem 0 Kč a podílem 0% 

2. Převést z původního podílu pomocí průvodce daný nárok a vybrat přitom, jakou formu 

evidence chcete zvolit. 

Nastavení na průvodci přesunem podílu 

Na následujícím obrázku vidíte, jak nastavit volbu. Proces je stále stejně jednoduchý a IR-IS to za vás 

vypočítá. Vy jen zvolte, kterou variantu chcete. 

 

Na obrázku vidíte změnu v prostřední části, kde místo zaškrtávátka je volba, jak chcete rozdělit 

dosavadní uspokojení. První volba je postup s přesunem uspokojení a druhá volba pak postup nový 

jen se změnou hranice uspokojení. Třetí volba je bez změny v uspokojení, například při postoupení na 

ručitele. 

III. Postoupení podílu prakticky 
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Pod volbou je částka, která představuje vypočtenou část z uspokojení, která náleží na převáděný 

podíl a měla by být převedena nebo zaznamenána. 

Podřízená výše – nově IRIS umožňuje postupovat podřízenou výši při postoupení podílu. Podřízenou 

výši můžete mezi jednotlivými podíly postupovat s jediným pravidlem: Součet podřízených u obou 

podílů se musí po postoupení rovnat součtu, který byl na počátku. Tedy např. Podíl 1. má 10 000 

podřízenou, Podíl. 2 má 0. Můžete postoupit 5 000 a výsledek bude Podíl 1. 5000 a Podíl 2. 5000. Ale 

nemůžete udělat např. Podíl 1. 0 a Podíl 2. 5000. Systém vám operaci nepovolí a upozorní vás. 

Zvyšování a snižování podřízené výše – Uvedli jsme si, že není možné podřízenou výši při 

postupování snižovat či zvyšovat. Tuto operaci můžete provést při úpravě podílu. Viz obrázek níže. 

Zde můžete volně podřízenou výši měnit. Hned vedle vidíte zaškrtávací tlačítko Podřízenost vyřešena. 

To funguje jako kontrola pro vás, že se již nevedou spory o výši podřízené a výše je konečná. 

Jak se to projeví v podílu věřitele? 

Na následujícím obrázku vidíte, změnu v obrazovce nastavení podílu: 
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Všimněte si uprostřed nového pole s názvem „Posun hranice uspokojení nad/pod celkový nárok“, kde 

vidíte právě nastavenou částku, o kterou se mění hlídaní hranice uspokojení. 

Tato částka může být kladná i záporná, podle toho jestli se hlídaná hranice snižuje, nebo zvyšuje. 

Změnu hranice můžete provést jen na této obrazovce, například pokud chcete narovnat 

stav, kdy jste v minulosti zapomněli přesunout uspokojení. Stačí kliknout na tlačítko 

s dvěma šipkami a vyplnit částku. U druhého podílu však musíte provést stejné nastavení, 

ale s opačným znaménkem. 

Jak se to projeví na přehledu podílů v aktuálním měsíci? 

 

Na obrázku vidíte, že tam kde se hranice posune kladně a bude tedy hlídané uspokojení vyšší než 

nárok v podílu, tak je částka ve sloupci splaceno podbarvena oranžově. Tam kde se hranice 

uspokojení snižuje, je podbarveno červeně.  

Navíc máte k dispozici sloupec „Posun uspokojení“ který vás informuje, o kolik je hranice posunuta. 

Takže máte kompletní přehled a vidíte na první pohled, jestli došlo k něčemu takovému. 

Věříme, že Vás změna potěší, protože tak rozšiřuje možnosti, jakými se IR-IS vypořádá se změnami, 

které přináší život. A pro uživatele zůstává provedení změny stále stejně jednoduché. Navíc to 

umožňuje snadno opravit opomenutí v minulosti při postoupení podílu. 

Budeme rádi, když nám k uvedené funkci napíšete, zda ji využijete, nebo zda budete provádět 

postoupení tak jako dosud, tedy přesunem uspokojení na nový podíl. 
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Po častých dotazech na lince podpory jsme se rozhodli vytvořit náš doporučený postup pro 

postupování vzhledem k institutu právní moci. Problematiku rozdělíme na dvě situace a těmi jsou: 

Postupování celého podílu a postupování části podílu. Námi doporučený postup není univerzální, 

existuje více možností, jak situaci řešit např. Dokud rozhodnutí nenabyde právní moci tak správce 

pokračuje jako by rozhodnutí neexistovalo a až po nabytí postoupí podíl či část. Náš postup pracuje 

s minimální nutností správce řešit následné přeposílání peněz mezi starým a novým věřitelem. 

Postupování, snižování, zvyšování podílů, či záměna věřitelů musí proběhnout 

vždy před rozpočtem v daném měsíci. V opačném případě dojde ke zkreslení 

údajů v tiskových sestavách. (ZOPO) 

Postoupení celého podílu 

Snadnější situací je rozhodnutí soudu o postoupení celého podílu, tedy postoupení všech pohledávek, 

jelikož podíl věřitele může obsahovat více pohledávek.  

Jsme tedy v situaci, kdy dostaneme rozhodnutí, které nabyde právní moci až po delší době. Náš 

postup bude: U věřitele, který svůj podíl bude postupovat nastavíme 100 % deponaci. To provedeme 

v záložce „Aktuální měsíc“-> „Upravit podíly věřitelů“-> vybereme tohoto věřitele-> „Upravit podíl“-> 

„Podíl věřitele a depozit v aktuálním měsíci“-> „Z toho depozit“ a zde nastavíme 100 % Viz. Obrázek 

 

IV. Nastavení postoupení před nabytím právní moci 
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Nyní uložit, do depozitu nám po rozpočtu půjdou všechny peníze, které podle podílu připadli našemu 

vybranému věřiteli a takto budeme pokračovat až do nabytí právní moci či zrušení rozhodnutí. 

Pokud rozhodnutí o postoupení nabyde právní moci, tak provedeme záměnu věřitele, který má 

nastavenou deponaci za nového věřitele, na kterého je postupován podíl v celé výši. Poté 

vypořádáme depozit, ale už s novým věřitelem. 

Postup: „Aktuální měsíc“ -> „Upravit podíly věřitelů“ -> „Zaměnit věřitele“ -> vybereme ze seznamu a 

poté „Vybrat“.  

  

Nyní máme v oddlužení nového věřitele a je nutno vypořádat depozit. 

Postup: „Aktuální měsíc“ -> „Upravit podíly věřitelů“ -> „Vypořádat depozit“ -> „Deponovaná část 

uznána zcela“ -> zkontrolujeme částku a poté „ok“ -> „1.Náhled po rozpočtení depozitu“ -> „2.Uložit 

rozpočtené hodnoty“. Peníze se vrátí novému věřiteli, s tím se zruší i deponování a pokračujeme dál 

v oddlužení. 
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A máme hotovo, na obrázku níže si popíšeme, jaké hodnoty nám bude ukazovat ZOPO v našem 

modelovém příkladu. 

 

 

Věřitel PROFI CREDIT po rozpočtení částky 6 tisíc v 1. měsíci oddlužení dostal poměrně 1 906,95kč, 

poté nám přišlo rozhodnutí soudu, které ale nenabylo právní moci. My jsme mu nastavili deponaci 

100 % a dva měsíce jsme deponovali po částce 1 906,95kč, tedy dohromady 3813,88kč. V měsíci, kdy 

došlo k nabytí právní moci jsme před rozpočtem provedli záměnu věřitele, následné vypořádání 

depozitu, což jde vidět v ZOPO jako -3 813,88kč a také jsme provedli další rozpočtení částky 6 tisíc 

mezi věřitele, tedy 3 813,88 z depozitu + 1906,95 poměrná část nám udává 5 720,83 což je ve zprávě 

uvedeno. V dalším měsíci jsme provedli stejný rozpočet, tedy dalších 1906,95 plus 1906,95, které byly 

uspokojeny v 1. měsíci, a to nám dohromady dá částku 9 534,73kč s názvem „Od počátku“. 

Pokud bude na základě nějaké skutečnosti rozhodnutí zrušeno, tak pouze vypořádáme depozit se 

současným věřitelem. Neprovádíme záměnu věřitele. Vypořádávání depozitu je popsáno výše. 

Nyní se můžeme přesunout ke složitější operaci, postoupení části podílu. 

Postoupení části podílu 

Tuto situaci budeme řešit velmi obdobně s několika rozdíly. Teoreticky celý podíl rozdělíme na dvě 

části, na část, která pokračuje v oddlužení se stejným věřitelem, tedy se na ní nevztahuje rozhodnutí 

o postoupení ani pokud nabyde právní moci a část druhou, která je předmětem postoupení a čeká na 

právní moc. S částí, která je předmětem postoupení poté pracujeme jako s celým podílem, tedy 

obdobně jako je popsáno výše. 

Nyní si podrobněji popíšeme postup, jak toho docílit. 

Jsme v měsíci, kde jsme ještě neprovedli rozpočet, přišlo nám rozhodnutí a čekáme na právní moc. 

Nyní přidáme fiktivní podíl věřitele, 

který bude svoji část podílu 

postupovat. 

Postup: 

„Aktuální 

měsíc“ -> „Upravit podíly věřitelů“ -

> „Přidat podíl“ -> vybereme 

stejného věřitele -> „Vybrat“ 
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Máme vytvořen nulový podíl stejného věřitele a nyní na něj přesuneme ten podíl, který se má podle 

rozhodnutí postupovat. Návod na postoupení podílu je v části III. této příručky (Postoupení podílu 

prakticky) 

Poté u našeho nově vzniklého podílu nastavíme deponaci 100 % úplně stejný způsobem, jako jsme to 

provedli při postupování celého podílu, jak je popsáno výše. 

V našem modelovém příkladu jsme postupovali 50 tisíc Kč a nyní si ukážeme, jak vypadají podíly. 

Na první pohled si všimneme podbarvených částek ve „Splaceno“. Žlutá znamená, že splaceno je 

vyšší, než by v tuto chvíli mělo být a v posunu uspokojení vidíme o kolik, máme tedy jasný přehled. 

Oranžové podbarvení znamená opak, tedy je splaceno nižší, než by mělo být a opět vidíme o kolik. 

Nyní s tímto nově vytvořeným podílem pracujeme jako s podílem celým. Tedy po úspěšném nabytí 

právní moci opět věřitele zaměníme za nového, vypořádáme depozit a pokračujeme dále v oddlužení. 

Postup viz výše. 

V případě zrušení rozhodnutí provedeme následující kroky: Ještě před provedením rozpočtu 

vypořádáme depozit u našeho fiktivního podílu, který byl předmětem rozhodnutí. Poté přesuneme 

celý podíl zpět k našemu původnímu podílu. Smažeme fiktivní podíl, který je v tuto chvíli nulový a 

pokračujeme dále v oddlužení. Potřebné kroky jsou i s obrázky v příručce viz výše. 

Toto je z naší strany vše k postupování před nabytím právní moci. Doufám, že se vám náš postup 

bude zdát jednoduchý a přehledný. V případě nejasností kontaktuje linku podpory. 

 

Za tým IR-IS 

 

Ing. Radek Štefanič 


