Základní změny v české právní úpravě úpadku
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JUDr. Zdeněk Krčmář

Motto:

„Všichni chtějí vaše dobro.
Nedejte si ho vzít!“

S. J. LEC
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Forma podání v insolvenčním řízení.
§ 80a IZ (nové ustanovení)

(1) Osoby, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová
schránka bez žádosti, činí podání včetně příloh v elektronické podobě do datové
schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem. Není-li v odůvodněných případech možné učinit podání podle věty první, lze je
výjimečně a s uvedením důvodu učinit v listinné podobě.
(2) Není-li podání učiněno na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu
nebo stanoveným způsobem, postupuje insolvenční soud podle § 43 občanského
soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak.
(3) Odstavce 1 a 2 se použijí také tehdy, zřizuje-li se podle zvláštního právního
předpisu datová schránka bez žádosti pouze zástupci osoby, která činí podání, nebo činíli za dlužníka podání osoba podle § 390a odst. 1.
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Návrh na povolení oddlužení

§ 390 IZ

(1) Návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním
návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení
podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom
musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen.
(…)
(3) Návrh na povolení oddlužení podaný opožděně nebo někým, kdo k tomu
nebyl oprávněn, insolvenční soud odmítne rozhodnutím, které doručí dlužníku,
osobě, která takový návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru.
Odvolání může podat pouze osoba, která takový návrh podala.
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Insolvenční návrh. Návrh na povolení oddlužení.
Zastoupení
§ 390a IZ
Podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu
(1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být návrh podle § 390 odst. 1 sepsán a za dlužníka
podán
a) advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo
b) akreditovanou osobou; akreditovanou osobou je právnická osoba, které byla
rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle
tohoto zákona;
osoba podle písmen a) a b), která je dlužníkem zmocněna, jen aby sepsala a v jeho
zastoupení podala návrh podle § 390 odst. 1, není zástupcem dlužníka v insolvenčním řízení.
Při sepisu návrhu podle § 390 odst. 1 dlužníka během porady poučí o jeho povinnostech v
insolvenčním řízení.
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Insolvenční návrh. Návrh na povolení oddlužení.
Zastoupení
§ 390a IZ
Podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu
(…)
(2) Odstavec 1 se nepoužije,
a) je-li dlužníkem fyzická osoba, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v
magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce, nebo
b) je-li dlužníkem právnická osoba a jedná-li za ni osoba uvedená v § 21 občanského
soudního řádu, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním
programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce.
(…)
(6) Soudní exekutor nemůže návrh podle odstavce 1 písm. a) sepsat a podat za
dlužníka, proti němuž nebo proti jehož manželu vede exekuční řízení.
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Vady insolvenčního návrhu.
§ 128 IZ
(1) Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo
neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak
neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního
řádu se nepoužije.
(2) Nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto
přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu a je-li
insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, vyzve ji insolvenční soud usnesením k
doplnění insolvenčního návrhu v jím určené lhůtě a toto usnesení doručí také dlužníku. Tato lhůta nesmí být
delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Je-li insolvenční návrh podán za
dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, nezačne tato lhůta běžet dříve, než je usnesení podle věty první
doručeno jak dlužníku, tak osobě podle § 390a odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě
doplněn, insolvenční soud jej odmítne.
(…)
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Vady návrhu na povolení oddlužení a jeho příloh.
§ 393 IZ
(1) Není-li návrh na povolení oddlužení učiněn na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu nebo
stanoveným způsobem, neobsahuje-li všechny náležitosti nebo je-li nesrozumitelný anebo neurčitý,
insolvenční soud usnesením vyzve dlužníka, který jej podal, nebo, byl-li návrh na povolení oddlužení podán
podle § 390a odst. 1, osobu, která jej v zastoupení dlužníka podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené
lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně jej nebo osobu podle § 390a odst. 1 poučí, jak má opravu
nebo doplnění provést. Byl-li návrh na povolení oddlužení podán podle § 390a odst. 1, doručí insolvenční soud
toto usnesení také dlužníku; lhůta podle věty první nezačne běžet dříve, než je usnesení doručeno jak
dlužníku, tak osobě podle § 390a odst. 1.
(2) Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení
připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti.
(3) Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li sepsán a podán osobou podle
§ 390a odst. 1 nebo 2 nebo není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek
pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li
tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti.
(4) Rozhodnutí podle odstavce 3 doručí insolvenční soud dlužníku, předběžnému správci nebo
insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru; odvolání proti němu může podat jen dlužník.
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Podmínky řízení. Místní příslušnost.
§ 7b IZ
Místní příslušnost
(1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.
Pro insolvenční řízení proti dlužníku, který je zapsán v obchodním rejstříku, je příslušný soud,
v jehož obvodu byl obecný soud dlužníka ke dni, který předchází o 6 měsíců okamžik zahájení
insolvenčního řízení; není-li takový soud, je příslušný soud podle věty první.
(…)
(5) Insolvenční soud, u něhož insolvenční řízení probíhá, učiní i před rozhodnutím o
místní příslušnosti opatření, která nesnesou odkladu, a rozhodne o jmenování prozatímního
věřitelského výboru, o jmenování předběžného správce, o tom, že se insolvenční návrh ani jiné
dokumenty v insolvenčním rejstříku nezveřejňují, o odmítnutí insolvenčního návrhu nebo o
odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost.
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Podmínky řízení. Mezinárodní příslušnost.
§ 427
Mezinárodní příslušnost

(1) V insolvenčním řízení s evropským mezinárodním prvkem musí rozhodnutí o úpadku obsahovat výrok o
mezinárodní příslušnosti insolvenčního soudu podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie59)
spolu s odkazem na ustanovení, jímž je jeho mezinárodní příslušnost založena.

(2) Vyjde-li v průběhu insolvenčního řízení po rozhodnutí o úpadku najevo, že se jedná o insolvenční řízení s
evropským mezinárodním prvkem, musí insolvenční soud rozhodnout o své mezinárodní příslušnosti. V
rozhodnutí uvede rovněž odkaz na ustanovení, jímž je jeho mezinárodní příslušnost založena.

(3) Dlužník a věřitelé mohou proti rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 podat odvolání z důvodu nesprávného
posouzení mezinárodní příslušnosti.

(4) Údaj o ustanovení, jímž je mezinárodní příslušnost insolvenčního soudu založena, se zveřejní v
insolvenčním rejstříku.
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Procesní nástupnictví v insolvenčním řízení. (1)
§ 18 IZ
(1) Nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují
převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž
původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto
věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu
věřitele, který lze podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, a po
písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá
přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou nebo listinou, na které je úředně ověřena
pravost podpisů osob, které ji podepsaly.

(2) O návrhu podle odstavce 1 rozhodne insolvenční soud do 3 pracovních dnů ode dne, kdy
mu takový návrh došel; ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Nerozhodne-li
insolvenční soud ve lhůtě podle věty první, má se po uplynutí této lhůty za to, že insolvenční soud
vydal rozhodnutí, jímž návrhu vyhověl.
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Procesní nástupnictví v insolvenčním řízení. (2)

§ 19 IZ
(1) Nabyvatel pohledávky se stává účastníkem insolvenčního řízení,
jakmile insolvenční soud podle § 18 rozhodne o jeho vstupu do
insolvenčního řízení, a platí pro něj stav insolvenčního řízení v době, kdy
se stal jeho účastníkem. Nabyvatel takto vstupuje na místo původního
věřitele i do incidenčních sporů, které se týkají jím nabyté pohledávky.
(2) Ustanovení § 177 odst. 2 až 5 a 7 se použije obdobně.
Požadované doklady předloží nabyvatel pohledávky insolvenčnímu
správci ve lhůtě 15 dní od vstupu do insolvenčního řízení.
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Procesní nástupnictví v insolvenčním řízení. (3)

§ 177 IZ (nové znění odst. 2 až 4)

(2) Věřitel, který nabyl pohledávku postoupením nebo obdobným způsobem po zahájení
insolvenčního řízení anebo v posledních 6 měsících před zahájením insolvenčního řízení, doloží v příloze
přihlášky pohledávky čestné prohlášení, v němž uvede informaci o tom, kdo je jeho skutečným majitelem
podle zvláštního zákona, a důvod, pro který se podle zvláštního zákona taková osoba považuje za skutečného
majitele.
(3) Věřitel nemá povinnost podle odstavce 2, ač má skutečného majitele podle zvláštního zákona,
jestliže se na obchod podle zvláštního zákona, z něhož pohledávka věřitele vznikla, uzavřený mezi povinnou
osobou podle zvláštního zákona a věřitelem, nevztahuje povinnost provést kontrolu klienta podle zvláštního
zákona. Věřitel nemá povinnost podle odstavce 2 ani v případě, kdy je hodnota plnění z právního jednání
učiněného mezi věřitelem a jinou než povinnou osobou, z něhož pohledávka věřitele vznikla, nižší než 10 000
EUR. Důvod, pro který je povinnost podle odstavce 2 vyloučena, uvede věřitel v čestném prohlášení, které
předloží v příloze přihlášky.
(4) Je-li věřitelem podle odstavce 2 osoba, která skutečného majitele podle zvláštního zákona nemá,
doloží v příloze přihlášky pohledávky čestné prohlášení o tom, že skutečného majitele nemá.
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Procesní nástupnictví v insolvenčním řízení. (4)

§ 177 IZ (nové znění odst. 5 až 7)

(5) Je-li věřitelem fyzická osoba, odstavce 2 a 3 se nepoužijí.

6) Dokud věřitel povinnost stanovenou v odstavcích 2 až 4 nesplní, nesmí
vykonávat hlasovací práva spojená s pohledávkou.

(7) Je-li informace o skutečném majiteli věřitele podle odstavce 2 uvedena v
soudu a insolvenčnímu správci přístupné evidenci podle zvláštního právního
předpisu, věřitel podle odstavce 2 nemá povinnost doložit ji podle odstavce 2 ani
doložit prohlášení podle odstavců 3 a 4.

14

7

Změny v určování osoby insolvenčního správce. (1)
§ 25 IZ
(2) Nejde-li o případ podle odstavce 1, insolvenční soud ustanoví insolvenčním
správcem osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu podle pořadí určeného dnem
zápisu jejího sídla nebo provozovny do příslušné části seznamu insolvenčních správců vedené

a) pro obvod krajského soudu, který je insolvenčním soudem dlužníka, je-li v době
určení podán návrh na prohlášení konkursu nebo není-li v době určení podán návrh na jiný
způsob řešení úpadku a není- -li dlužník osobou podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních
správcích9a),

b) pro obvod krajského soudu, který je insolvenčním soudem dlužníka, je-li v době
určení podán návrh na povolení oddlužení.
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Změny v určování osoby insolvenčního správce. (2)
§ 29 IZ
(1) Na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou
věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z
funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. O odvolání insolvenčního správce,
kterým byla v rámci reorganizace povolené podle § 148 odst. 2 insolvenčním soudem
ustanovena osoba určená v předloženém reorganizačním plánu podle § 25 odst. 1, a o
ustanovení nového insolvenčního správce se mohou věřitelé usnést také na schůzi věřitelů,
která nejblíže následuje po přeměně reorganizace v konkurs. Toto usnesení je přijato, jestliže
pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání
schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, kteří mají právo hlasovat. Je-li
způsobem řešení úpadku oddlužení, je toto usnesení přijato, jestliže pro ně hlasovala
nadpoloviční většina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze
věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše (§ 49 odst. 1) zároveň činí nadpoloviční většinu
přihlášených pohledávek.
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Změny v působnosti věřitelských orgánů.
Oslabení role věřitelů. (1)
§ 47 IZ

(1) Schůzi věřitelů svolává a řídí insolvenční soud. Svolá ji z vlastní
iniciativy, nebo na návrh insolvenčního správce, věřitelského výboru anebo,
není-li způsobem řešení úpadku oddlužení, alespoň 2 věřitelů, jejichž
pohledávky počítané podle výše (§ 49 odst. 1) činí alespoň desetinu
přihlášených pohledávek; je-li způsobem řešení úpadku oddlužení, svolá ji na
návrh nadpoloviční většiny všech věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle
výše (§ 49 odst. 1) činí zároveň nadpoloviční většinu přihlášených
pohledávek. Insolvenční soud svolá schůzi věřitelů tak, aby se konala do 30
dnů poté, co byl o její svolání požádán, není-li navržen pozdější termín
konání.
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Změny v působnosti věřitelských orgánů.
Oslabení role věřitelů. (2)
§ 48 IZ

(2) Schůzí věřitelů může být projednán jen předmět jednání, který byl uveden v
oznámení o jejím svolání. Jsou-li přítomni všichni věřitelé, mohou se usnést i na dalším
předmětu jednání; za přítomného se pro tento účel nepovažuje věřitel, který hlasuje
písemně (§ 50 odst. 2). Není-li způsobem řešení úpadku oddlužení, předmětem jednání
první schůze věřitelů je vždy volba věřitelského výboru a usnesení věřitelů podle § 29
odst. 1, byl-li ustanoven insolvenční správce a koná-li se tato schůze po přezkumném
jednání, zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti, a byl-li ustanoven
prozatímní věřitelský výbor, zpráva tohoto výboru o jeho dosavadní činnosti. Jestliže
insolvenční soud ještě nerozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku, je předmětem
jednání první schůze věřitelů také způsob řešení dlužníkova úpadku.
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Změny v hlasovacím právu věřitelů. (1)
§ 51 IZ
(1) Věřitelé, jejichž pohledávka byla popřena, mohou v rozsahu popření
hlasovat, usnese-li se na tom schůze věřitelů. Jestliže schůze věřitelů
nepřizná hlasovací právo věřitelům, jejichž pohledávka byla popřena,
rozhodne o hlasovacím právu těchto věřitelů na jejich návrh podle § 52 odst. 2
insolvenční soud.
(…)
(3) Nejde-li o případy uvedené v odstavci 1, rozhodne o hlasovacím
právu věřitelů, jejichž pohledávka nebyla ještě zjištěna nebo je sporná,
insolvenční soud podle seznamu přihlášených pohledávek anebo na návrh
dlužníka nebo některého z věřitelů podle § 52 odst. 2.
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Změny v hlasovacím právu věřitelů. (2)
§ 52 IZ (nové znění odst. 2)
(2) Návrh, aby insolvenční soud rozhodl o hlasovacím právu odlišně
od seznamu přihlášených pohledávek, musí být doručen insolvenčnímu
soudu nejpozději 7 dní před schůzí věřitelů; tato lhůta však neskončí
dříve než 5 dní po zveřejnění seznamu přihlášených pohledávek v
insolvenčním rejstříku. Skutečnosti rozhodné pro hlasovací právo lze
doplnit a důkazy k jejich osvědčení insolvenčnímu soudu předložit
nejpozději 2 pracovní dny před schůzí věřitelů; soud o tom věřitele poučí
ve vyhlášce o svolání schůze věřitelů.
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Změny v hlasovacím právu věřitelů. (3)
§ 53 IZ

(1) Věřitel, který s dlužníkem tvoří koncern anebo je osobou dlužníkovi blízkou, nesmí na schůzi
věřitelů hlasovat, nestanoví-li zákon jinak; o reorganizačním plánu předloženém jinou osobou než dlužníkem
nebo věřitelem podle věty před středníkem hlasovat může.

(2) Věřitel nesmí hlasovat ve věcech, kterých se účastní nebo kterých je nebo má být stranou, které se
týkají
a) nabývání majetku anebo jiného plnění z majetkové podstaty,
b) právního jednání ohledně práva, které je anebo může být součástí majetkové podstaty,
c) incidenčního sporu, nebo
d) rozhodnutí o hlasovacím právu.

(3) Věřitel nesmí hlasovat ani ve věcech uvedených v odstavci 2, týkají-li se osoby, která je osobou
věřiteli blízkou anebo s ním tvoří koncern.
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Změny v hlasovacím právu věřitelů. (4)
§ 53 IZ

(4) Insolvenční soud může z důvodů hodných zvláštního zřetele, není-li to v rozporu se
společným zájmem věřitelů a nehrozí-li střet zájmů, na návrh podle § 52 odst. 2 a po slyšení
insolvenčního správce povolit věřiteli hlasovat i v případě podle odstavců 1 až 3.
(5) Insolvenční soud může z důvodů hodných zvláštního zřetele, vyžaduje-li to ochrana
společného zájmu věřitelů a hrozí-li střet zájmů, na návrh podle § 52 odst. 2 a po slyšení
insolvenčního správce zakázat věřiteli hlasování i v případech neuvedených v odstavcích 1 až
3.
(6) Při určení většiny hlasů potřebné pro přijetí rozhodnutí schůze věřitelů se nepřihlíží
k hlasům věřitele, který nesmí hlasovat.
(7) Odstavce 1 až 6 se použijí obdobně, hlasují-li věřitelé mimo schůzi věřitelů.
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Institut předběžného posouzení insolvenčního návrhu. (1)
§ 100a IZ (nové ustanovení)
Předběžné posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem
(1) Má-li insolvenční soud důvodné pochybnosti o důvodnosti insolvenčního návrhu
podaného věřitelem (§ 128a), rozhodne, že insolvenční návrh ani jiné dokumenty v
insolvenčním spise se v insolvenčním rejstříku nezveřejňují; učiní tak neprodleně, nejpozději
do konce nejblíže následujícího pracovního dne po podání insolvenčního návrhu.
(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 není odvolání přípustné; rozhodnutí se pouze
poznamená do spisu a tímto nabývá právní moci.
(3) V odůvodnění rozhodnutí podle odstavce 1 insolvenční soud stručně uvede důvody,
pro které se insolvenční návrh ani jiné dokumenty v insolvenčním spise nezveřejňují v
insolvenčním rejstříku.
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Institut předběžného posouzení insolvenčního návrhu. (2)

§ 100a IZ (nové ustanovení)
(4) Při postupu podle odstavců 1 a 2 má právo nahlížet do spisu a
činit si z něho výpisy a opisy pouze dlužník a insolvenční navrhovatel.

(5) Neshledá-li insolvenční soud důvod k rozhodnutí podle odstavce
1, učiní o tom ve lhůtě podle odstavce 1 záznam do spisu.

(6) Ustanovení § 128a není předběžným posouzením insolvenčního
návrhu podaného věřitelem dotčeno.
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Přihláška.
§ 105 IZ

(3) Nesplní-li věřitel, který podal insolvenční návrh, povinnost
podle § 177 odst. 2 až 4, platí, že pohledávku vůči dlužníkovi neosvědčil,
ledaže jde o případ podle § 177 odst. 5 nebo 7.
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Změny institutu zálohy na náklady řízení. (1)

§ 108 IZ (nové znění odst. 1)
Záloha na náklady insolvenčního řízení

(1) Je-li podán insolvenční návrh věřitele proti právnické osobě, která je podnikatelem, je
navrhovatel povinen složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč, a je-li podán
insolvenční návrh věřitele proti právnické osobě, která není podnikatelem, nebo proti fyzické osobě,
zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10 000 Kč; záloha je splatná spolu s podáním
insolvenčního návrhu. To neplatí, je-li insolvenčním navrhovatelem zaměstnanec nebo bývalý
zaměstnanec dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích, je-li
insolvenčním navrhovatelem spotřebitel, jehož pohledávka spočívá v nároku vyplývajícím ze
spotřebitelské smlouvy, a v případech podle § 107 odst. 1.
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Změny institutu zálohy na náklady řízení. (2)

§ 108 IZ
Záloha na náklady insolvenčního řízení

(2) Insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu
navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke
krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník
nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli - zaměstnanci nebo
bývalému zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích.
Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může
rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o
povolení oddlužení.

(3) Výši zálohy podle odstavce 2 může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li
insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.
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Změny institutu zálohy na náklady řízení. (3)

§ 108 IZ
Záloha na náklady insolvenčního řízení

(4) Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení stanovená rozhodnutím insolvenčního soudu
podle odstavců 2 a 3 ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním
návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí
insolvenčního navrhovatele poučit.

(5) Nejde-li o dlužníka, může osoba, která zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení, uplatnit její
náhradu v insolvenčním řízení jako pohledávku za majetkovou podstatou.

(6) Je-li vydáno předběžné opatření podle § 147 odst. 6, považuje se složená záloha na náklady insolvenčního
řízení za částku uhrazenou na základě takového předběžného opatření.
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Změny institutu zálohy na náklady řízení. (4)

§ 108 IZ
Záloha na náklady insolvenčního řízení

(4) Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení stanovená rozhodnutím insolvenčního soudu
podle odstavců 2 a 3 ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním
návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí
insolvenčního navrhovatele poučit.

(5) Nejde-li o dlužníka, může osoba, která zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení, uplatnit její
náhradu v insolvenčním řízení jako pohledávku za majetkovou podstatou.

(6) Je-li vydáno předběžné opatření podle § 147 odst. 6, považuje se složená záloha na náklady insolvenčního
řízení za částku uhrazenou na základě takového předběžného opatření.
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Změna účinků spojených
se zahájením insolvenčního řízení.
§ 109 odst. 1 písm. b/ IZ
b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka
nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za
podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního
práva na nemovitostech nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které
bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení; právo na uspokojení ze zajištění přitom
náleží v případě zajištěné podmíněné pohledávky i dojde-li ke splnění odkládací
podmínky pro vznik takové pohledávky po zahájení insolvenčního řízení; to platí
obdobně v případě zajištěné budoucí pohledávky, dojde-li ke vzniku takové zajištěné
budoucí pohledávky po zahájení insolvenčního řízení,
Srov. ovšem § 248 odst. 2 IZ.
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Povolení oddlužení.
Rozhodnutí o úpadku.

§ 136 odst. 3 IZ
(3) Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení
oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů a rozhodnutí nemusí
obsahovat odůvodnění, jestliže žádný z věřitelů neuplatnil stanovisko
podle § 389 odst. 2 písm. a) a nebyly zde pochybnosti podle § 397 odst. 1.
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Povolení oddlužení.

§ 389 IZ

(2) Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo
hrozícího úpadku oddlužením, jestliže
a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde; platí, že věřitel
souhlasí, pokud nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně
nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí, a toto své
stanovisko odůvodní, nebo
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Překlopení oddlužení v konkurs.
§ 396 IZ
(1) Jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí
nebo jej zamítne, může současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy,
jestliže
a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud
nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z
majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující,
b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud
nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z
majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo
c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjistí,
že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové
podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník v návrhu na povolení oddlužení požádal,
aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li
mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.
33

Přihlašování pohledávek. Náležitosti přihlášky.
Z judikatury.
Vada přihlášky spočívající v nedodržení předepsané formy je odstranitelná
předložením řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři nejpozději
do uplynutí lhůty určené věřiteli insolvenčním správcem ve výzvě k
odstranění vad přihlášky.

Usnesení NS z 29. 02. 2012, sen. zn. 29 NSČR 17/2012:
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Přihlašování pohledávek. Náležitosti přihlášky.
Z judikatury.
Výzva k odstranění vad přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení dle §
188 odst. 2 insolvenčního zákona musí obsahovat také údaje o tom, že v čem
spočívá vada přihlášky nebo její neúplnost.

Byla-li přihláška pohledávky podána na předepsaném formuláři, jehož
některé rubriky obsahují chybu v počtech, chybu v psaní nebo jinou zřejmou
nesprávnost, případně neobsahují předepsaný údaj, lze takové vady nebo
neúplnosti přihlášky zhojit i podáním, pro které nebude použit formulář
přihlášky pohledávky předepsaný ustanovením § 176 insolvenčního zákona.
R 155/2018: Usnesení NS z 27. 9. 2017, sen. zn. 29 NSČR 107/2015
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Příslušenství pohledávky. Náklady řízení.
Z judikatury.
Před právní mocí rozhodnutí, kterým soud přizná účastníku občanského
soudního řízení nárok na náhradu nákladů řízení (před okamžikem vzniku
nároku na náhradu nákladů řízení), nelze takový nárok přihlásit do
insolvenčního řízení ani jako pohledávku vázanou na splnění odkládací
podmínky.
Na příslušenství pohledávky, která je nebo měla být přihlášena do
insolvenčního

řízení,

se

vztahuje

osvobození

podle

§

414

odst.

1

insolvenčního zákona bez zřetele k tomu, že jde o příslušenství tvořené
nárokem na náhradu nákladů řízení vedeného o pohledávce za trvání
oddlužení u nalézacího soudu, přiznaným věřiteli v době, kdy jej již nelze
přihlásit do insolvenčního řízení.
R 85/2015: Rozsudek NS z 31. března 2015, sen. zn. 29 ICdo 62/2014
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Návrh zákona
§ 172 IZ (podřízené pohledávky)

(1) Po úplném uhrazení všech pohledávek, kterých se týká insolvenční řízení, s výjimkou pohledávek
uvedených v § 170, lze v insolvenčním řízení uhradit rovněž podřízené pohledávky a pohledávky společníků nebo
členů dlužníka vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu.
(2) Podřízenou pohledávkou je pohledávka, která má být podle smlouvy uspokojena až po uspokojení
jiné pohledávky případně ostatních pohledávek dlužníka, zejména je-li vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka; za
podřízenou pohledávku se považuje také pohledávka z podřízeného dluhopisu podle zvláštního právního
předpisu. Je-li způsobem řešení úpadku oddlužení, za podřízené pohledávky se s výjimkou pohledávek uvedených
v § 170 považují také úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů a smluvní
pokuta sjednaná pro případ prodlení s plněním přihlášené pohledávky, není-li taková smluvní pokuta dluhem z
podnikání, ve výši, ve které v souhrnu převyšují výši jistiny přihlášené pohledávky k okamžiku jejího vzniku.
(3) Podřízené pohledávky se postupem podle odstavce 1 uspokojují v závislosti na dohodnuté nebo
stanovené míře jejich podřízenosti; jinak se uspokojují poměrně. Jako poslední se vždy uspokojují pohledávky
společníků nebo členů dlužníka vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu, a to poměrně.
(4) Pohledávky společníků nebo členů dlužníka vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo v
družstvu se v insolvenčním řízení neuplatňují, ale pouze se oznamují insolvenčnímu správci, který vede jejich
37

evidenci.

Platné znění zákona

§ 165 IZ
(…)
(4) Není-li dále stanoveno jinak, plnění poskytnuté věřiteli po
rozhodnutí o úpadku postupem podle tohoto zákona k uspokojení jeho
pohledávky se započte nejprve na jistinu, pak na úroky, poté na úroky z
prodlení a nakonec na náklady spojené s uplatněním pohledávky.
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Návrh zákona
§ 398 IZ

(6) Dlužník není povinen vydat majetek ke zpeněžení podle odstavce 3, vyplývá-li zezprávy pro
oddlužení, že by se zpeněžením tohoto majetku nedosáhlo uspokojení věřitelů. Dlužník také není povinen vydat ke
zpeněžení své obydlí, ledaže ze zprávy pro oddlužení vyplývá, že jeho hodnota přesahuje hodnotu určenou podle
prováděcího právního předpisu násobkem částky na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti. Není-li dále stanoveno
jinak, pro účely zpeněžení podle odstavce 3 do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v
průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení. Ustanovení § 409 odst. 4 není dotčeno.

(7) Je-li způsobem oddlužení plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, může
insolvenční soud na návrh insolvenčního správce za účelem předcházení budoucímu úpadku uložit dlužníku
povinnost využít v rozsahu nejvýše 100 hodin služby odborného sociálního poradenství poskytované
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb; odvolání proti tomuto rozhodnutí není přípustné. Tato služba se
dlužníku poskytuje bez úhrady nákladů.
§ 398b IZ
Splátkový kalendář fyzické osoby – podnikatele
39

Návrh zákona
§ 412a IZ
Splnění oddlužení
(1) Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže
a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost
vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých
věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 %
jejich pohledávek.

(2) Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je splněno po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění
rozvrhového usnesení, jestliže dlužník řádně splnil všechny povinnosti stanovené v rozhodnutí o schválení
oddlužení.

(3) Pro splnění oddlužení podle odstavce 1 písm. b) a c) postačí, jestliže by požadované míry splacení pohledávek
nezajištěných věřitelů bylo dosaženo bez přihlédnutí k podřízeným pohledávkám.
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Návrh zákona
§ 412a IZ
Splnění oddlužení

(4) Vznikl-li dlužníku nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento nárok trval po
celou dobu schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni, je oddlužení plněním
splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od
schválení oddlužení. Listiny dokládající vznik starobního důchodu nebo invaliditu dlužník za účelem podání
zprávy o splnění oddlužení předloží insolvenčnímu správci.

(5) Jestliže bylo dlužníku v jiném insolvenčním řízení po splnění oddlužení podle odstavce 4
pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v
němž nebyly uspokojeny, může insolvenční soud o splnění oddlužení podle odstavce 4 rozhodnout jen z důvodů
zvláštního zřetele hodných.
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Návrh zákona
§ 412b IZ
Přerušení a prodloužení průběhu oddlužení
(1) Insolvenční soud může po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením
majetkové podstaty rozhodnout o přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok. Učiní tak z důležitých důvodů na
návrh dlužníka nebo insolvenčního správce. Průběh oddlužení nelze přerušit opakovaně. Odvolání proti
rozhodnutí o přerušení průběhu oddlužení není přípustné.
(2) Po dobu přerušení průběhu oddlužení nemusí dlužník plnit svou povinnost splácet podle § 398
odst. 3; ustanovení § 418 odst. 1 písm. d) se nepoužije.
(3) Jakmile odpadne důvod přerušení, rozhodne insolvenční soud o pokračování v oddlužení i bez
návrhu. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. O pokračování v oddlužení soud nerozhoduje, jestliže
bylo oddlužení přerušeno na přesně určenou dobu či do určitého dne.
(4) Doba, po niž byl přerušen průběh oddlužení, se nezapočítává do doby podle § 412a odst. 1.
(5) Insolvenční soud může rozhodnout, že se doba, která je rozhodná pro posouzení splacení
pohledávek podle § 412a odst. 1, prodlouží až o 6 měsíců. Učiní tak z důležitých důvodů na návrh dlužníka podaný
do uplynutí doby, která je rozhodná pro posouzení splacení pohledávek podle § 412a odst. 1. Průběh oddlužení
nelze prodloužit opakovaně. Odvolání proti rozhodnutí o prodloužení průběhu oddlužení není přípustné.
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