
INSOLVENCE 
v insolvenčním rejstříku

EXEKUCE 
na jednotkách v katastru nemovitostí

ADVOKÁTI PRAVIDELNĚ SLEDUJÍ

Strana 1/8



Pro správnou funkci výboru je doslova zásadní vypořádat se 
řádně s exekucemi a insolvenčními řízeními spoluvlastníků.
Nejpřísnější režim nastává, pokud je na vlastníka vyhlášena insolvence. Pro jistotu 
výsledku se výborům doporučuje přihlásit do insolvenčního řízení i pohledávky před 
splatností, tedy předpisy a vyúčtování, u kterých se na úhradu teprve čeká. 

VĚDĚT A KONAT

ŘEŠENÍ: SLEDOVAT INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK 
 A KONTROLOVAT JEDNOTKY V KATASTRU

Pokud výbor registruje dluh na platbách u některého ze spoluvlastníků a neví, že na 
dlužníka byla vyhlášena exekuce, ke které by titul SVJ přihlásil, je to hrubé porušení 
svěřenecké správy. Škoda vzniká, i pokud je na vlastníka vyhlášena insolvence 
a výbor nárok společenství v zákonné 30denní lhůtě včas nepřihlásí.

Zápisy exekucí jsou v dikci exekutorů postihující bytovou jednotku v katastru. 
Zápisy úpadků do insolvenčního rejstříku jsou dány zákonnou povinností soudů, 
který úpadek vyhlašuje. Stačí tedy pouze sledovat insolvenční rejstřík a kontrolovat 
katastr, minimálně každý týden, a být řádným hospodářem. 

BÝT ŘÁDNÝ HOSPODÁŘ  
JE VYŽADOVÁNO ZÁKONEM



K insolvenčnímu řízení vlastníka je doporučeno přihlašovat oba  
druhy pohledávek, tedy i ty, u kterých úhradu teprve čekáte.

Lhůta 30 dnů nic a nikomu neodpouští.

§159 odst. 3) 

ODPOVĚDNOST 
NAHRADIT ŠKODY 
Každý člen výboru je za způsobené škody 
zodpovědný svým osobním majetkem až 10 let 
zpětně v rámci objektivní promlčecí lhůty. 

Pojištění členů orgánů lze použít jen v případě, že se  
pojištěný pokusil škodě předejít, nebyl nedbalý a laxní. 

NEMÁTE DLUŽNÍKY? 
PŘÍLIŠ NEJÁSEJTE.



Každý rok soudy zapisují do insolvenčního rejstříku 

Pohledávky z titulu pravidelné měsíční platby a pohledávku za vyúčtováním musí výbor bez odkladu 
přihlásit k insolvenčnímu řízení vlastníka (rozhodnutí o úpadku oddlužením).

Pokud by výbor vyčkával, nebo by o úpadku vůbec nevěděl, soudní 30denní lhůta pro přihlášení by 
marně uplynula a pohledávka společenství by se stala NEVYMAHATELNOU. Tímto by výbor způsobil 
škodu, za kterou je dle § 159 odst. 3 zákona č. 89/2012 sb. odpovědný celým svým majetkem až 10 let 
zpětně v rámci objektivní lhůty.

Pohledávky před splatností

Pohledávky před splatností

Insolvenční

rejstřík

SLEDUJEME 
INSOLVENCE



Katastr

nemovitostí

SLEDUJEME 
EXEKUCE

Nezdržujte se zasíláním upomínek od správce. Posílejte bez odkladu předžalobní výzvu k dobrovolnému 
splnění povinnosti dle § 142a OSŘ a 8 den žalujte formou EPR (elektronickým platebním rozkazem).

Pokud máte exekuční titul a nepřihlásíte se k probíhající exekuci, protože o ní jednoduše nevíte, způsobujete 
škodu,. Dle § 159 odst. 3 zákona č. 89/2012 sb. je člen výboru odpovědný celým svým majetkem až 10 let 
zpětně v rámci objektivní lhůty.

Pokud exekuční titul nemáte a s jeho získáním otálíte, opět se nechováte jako řádný hospodář a tím 
způsobujete společenství škodu.

Pohledávky po splatnosti

Pohledávky po splatnosti

Každý rok soudy zapisují na výpisy jednotek do katastru



Katastr

nemovitostí
SLEDUJEME 

EXEKUCE

Insolvenční

rejstřík
SLEDUJEME 
INSOLVENCE

1× týdně dostanete email 
a v něm přehledně seřazeny 
vlastníky, na které je vydána 
insolvence. 1× týdně vám 

rovněž pošleme email 
a v něm přehledně seřazeny 

jednotky v katastru, které 
jsou dotčeny změnou, mj. 

exekucí vlastníka. 

1× týdně 1× měsíčně Dokonalý 
přehled

UpozorněníPrezenční 
listina

Technická 
pomoc

Kontrolujeme oba zásadní rejstříky pro činnosti řádného 
hospodáře. Insolvenční rejstřík pro insolvence a katastr 
nemovitostí pro zápisy exekucí na jednotkách.

Ochrana před majetkovou odpovědností!

1× měsíčně vám 
zašleme rekapitulační 
zprávu o činnosti za 

celý měsíc. 

Všechna řízení 
v insolvenčním 
rejstříku a na 

jednotkách v katastru 
za vás pravidelně 

monitorujeme v obou 
rejstřících.

Kdykoliv a zdarma si 
stáhnete aktuální stav 
vlastníků a omezení, 
exekucí v přehledné 

prezenční listině.

Až na 6 email adres 
vám budeme posílat 
nalezená insolvenční 

řízení z rejstříku 
a změny na jednotkách 

z katastru. Dost pro 
všechny členy výboru, 

správce, právníka 
i účetní.

Každý den vám 
poskytujeme 

technickou podporu, 
naši pracovníci vám 

rádi poradí. 

     

Na straně výborů SVJ

Vítá vás RejstrikySVJ.cz



Služba  
RejstrikySVJ.cz vám 

pomůže plnit náročné 
požadavky na člena 
výboru definované 

v § 159 NOZ pro výkon 
řádného hospodáře. 

§ 159 NOZ INSOLVENCE 
insolvenční rejstřík

EXEKUCE 
katastr nemovitostí

PRODEJE 
A PŘEVODY

BAZ VÝPIS PO 
PODÍLECH

Insolvenční rejstřík 
sledujeme za vás.  

Upozorníme vás na 
insolvence vlastníků, 
budete mít dostatek 
času přihlásit nároky 

společenství do 
insolvenčního řízení. 

Katastr nemovitostí 
sledujeme za vás. 

Upozorníme i na návrhy 
exekucí vlastníků i na 

exekuci prodejem bytové 
jednotky dlužníka, ke 
které je nutno se bez 

odkladu přihlásit. 

Každé společenství, 
které je zákazníkem 

služby RejstrikySVJ.cz 
 automaticky získává 

službu BAZ, Bezplatné 
Advokátní Zastoupení 

pro váš výbor*

Budete mít vždy aktuální 
přehled o prodejích 

a převodech ve vašem 
SVJ. 

1× týdně ZDARMA 
získáte aktuální výpis 

(prezenční listinu) všech 
vlastníků v SVJ po 

jednotkách a podílech. 

Služba RejstrikySVJ.cz je uzpůsobena tak, aby předsedovi a členům výboru 
zajistila optimální prostředí pro efektivní správu společenství, vlastní bezpečí 
a splnění podmínek řádného hospodáře. 

*Detailní informace o bezplatné službě BAZ na www.RejstrikySVJ.cz

Vaše RejstrikySVJ.cz – co je součástí? 

2 REJSTŘÍKY
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Další postup 

E-mail: kontakt@RejstrikySVJ.cz nebo volejte na: 214 214 862 Po–Pá 9:00–15:00

Stiskněte tlačítko „Chci ověřit velikost a cenu“ 
a využijte možnost 10% slevy, kterou vám 

vyjednal váš správce

10% SLEVA 
přes správce

CHCI OVĚŘIT  
VELIKOST A CENU

https://www.rejstrikysvj.cz/cenik/?coupon=PLZENSKESLUZBY10&uid=789095&evc=Plze%C5%88sk%C3%A9+slu%C5%BEby+s.r.o.&a_aid=ker

