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§3 – Úpadek

Dlužník je v úpadku, jestliže má …

peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti …

Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže …

je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti …

§18 - Účastníci řízení

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 a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky.

O návrhu podle odstavce 1 rozhodne insolvenční soud do 3 dnů ode dne, kdy mu takový
návrh došel;

§31 - Odvolání insolvenčního správce

Insolvenčního správce ustanoveného postupem podle §29 odst. 1 až 3 insolvenční soud odvolá z
funkce i tehdy, požádá-li o to do 3 dnů poté, co se o svém ustanovení dozvěděl; to neplatí,
jestliže insolvenční správce se svým ustanovením předem souhlasil.

§36 - Zvláštní insolvenční správce

Neurčí-li insolvenční soud jinak, předkládá insolvenční správce věřitelskému orgánu a
insolvenčnímu soudu nejméně jednou za 3 měsíce písemnou zprávu o stavu insolvenčního
řízení.
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§37 - Zvláštní insolvenční správce

Právo na náhradu škody nebo jiné újmy proti insolvenčnímu správci se promlčí do 2 let poté,
kdy se poškozený dozvěděl o výši škody a odpovědnosti insolvenčního správce, nejpozději
však do 3 let, a jde-li o škodu způsobenou úmyslným trestným činem, za který byl insolvenční
správce pravomocně odsouzen, nejpozději do 10 let od skončení insolvenčního řízení.
 

§72 - Doručování

Předvolání účastníků k insolvenčnímu soudu učiněné vyhláškou musí být zveřejněno nejméně
15 dnů přede dnem, kdy se má jednání nebo jiný úkon insolvenčního soudu konat.

§101 - Oznámení o zahájení insolvenčního řízení

Zahájení insolvenčního řízení oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději
do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh. Jestliže insolvenční návrh dojde
insolvenčnímu soudu v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají
méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, zveřejní insolvenční soud tuto vyhlášku
nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního
soudu.

§115 - Moratorium

Dlužník, který je podnikatelem, může do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, a jde-li o
insolvenční návrh věřitele, do 15 dnů od jeho doručení insolvenčním soudem, navrhnout
insolvenčnímu soudu vyhlášení moratoria; toto právo nemá právnická osoba v likvidaci.

§119 - Účinnost moratoria

Moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o jeho vyhlášení v insolvenčním
rejstříku a trvá po dobu uvedenou v návrhu na moratorium, nejdéle však 3 měsíce.

Insolvenční soud může na návrh dlužníka prodloužit moratorium nejdéle o 30 dnů, jestliže
dlužník k takovému návrhu připojí ke dni podání návrhu aktualizovaný seznam závazků a
písemné prohlášení většiny jeho věřitelů, počítané podle výše jejich pohledávek, že s
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prodloužením moratoria souhlasí;

§122 - Nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria

Závazky bezprostředně souvisící se zachováním provozu podniku vzniklé v posledních 30
dnech před vyhlášením moratoria nebo po něm je dlužník po dobu trvání moratoria oprávněn
hradit přednostně před dříve splatnými závazky.

Smlouvy na dodávky energií a surovin, jakož i další smlouvy o dodávkách zboží a služeb, které
ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespoň po dobu 3 měsíců, nemůže druhý účastník smlouvy
po dobu trvání moratoria vypovědět nebo od nich odstoupit pro prodlení dlužníka s placením
úhrady za zboží nebo služby, ke kterému došlo před vyhlášením moratoria, nebo pro zhoršení
majetkové situace dlužníka, hradí-li dlužník na základě těchto smluv řádně a včas alespoň
závazky podle odstavce 1.

§128 - Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm

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.

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. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů;

§128a - Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost

Insolvenční návrh podaný věřitelem insolvenční soud odmítne také tehdy, je-li zjevně
bezdůvodný; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán.

§134 - Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost

Insolvenční soud je povinen učinit do 10 dnů od podání insolvenčního návrhu úkony
směřující k rozhodnutí věci. O insolvenčním návrhu rozhodne bez zbytečného odkladu, v případě
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uvedeném v §132 odst. 1 nejpozději do 15 dnů od jeho podání; je-li vyhlášeno moratorium,
neskončí tato lhůta dříve než uplynutím 10 dnů od zániku moratoria.

§136 - Rozhodnutí o úpadku

Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat …

výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s
poučením o následcích jejího zmeškání …

§137 - Rozhodnutí o úpadku

Schůzi věřitelů svolá insolvenční soud tak, aby se konala nejpozději do 3 měsíců od
rozhodnutí o úpadku.

Termín přezkumného jednání určí insolvenční soud tak, aby se konalo nejpozději do 2 měsíců
po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, ne však dříve než po 7 dnech od uplynutí této
lhůty; z důvodů hodných zvláštního zřetele může insolvenční soud tuto lhůtu prodloužit. Je-li s
rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, určí insolvenční soud termín
prvního přezkumného jednání tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty k
přihlášení pohledávek.

§143 - Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu

Insolvenční návrh podaný věřitelem insolvenční soud zamítne, jestliže nebylo osvědčeno, že
insolvenční navrhovatel a alespoň jedna další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku. Za
další osobu se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního
navrhovatele proti dlužníku nebo její část v době 6 měsíců před podáním insolvenčního
návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení.

Není-li dlužník v úpadku pro předlužení, zamítne insolvenční soud insolvenční návrh podaný
věřitelem i tehdy, osvědčí-li dlužník jednající v dobré víře, že jeho platební neschopnost vznikla
v důsledku protiprávního jednání třetí osoby a že se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně
předpokládat, že ji odvrátí v době do 3 měsíců po splatnosti jeho peněžitých závazků.
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§147 - Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu

Je-li zřejmé, že určité osobě vznikla zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho
průběhu vinou insolvenčního navrhovatele škoda nebo jiná újma, může insolvenční soud nařídit
předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy
složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku. Učiní tak jen na návrh oprávněné
osoby podaný do 30 dnů od vydání rozhodnutí o zastavení řízení o insolvenčním návrhu,
rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu;

§149 - Stanovení způsobu řešení úpadku

Nejde-li o případ podle §148, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku samostatným
rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku; nesmí však rozhodnout dříve než
po skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku.

Odstavec 1 se nepoužije, jestliže

dlužník podal návrh na povolení oddlužení v insolvenčním řízení zahájeném na základě
insolvenčního návrhu jiné osoby; v takovém případě rozhodne insolvenční soud o způsobu
řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 30 dnů po rozhodnutí o úpadku, …

§154 - Stanovení způsobu řešení úpadku

Výši odměny znalce podle odstavce 1 schvaluje věřitelský výbor; nedojde-li ke schválení
odměny do 15 dnů po ustanovení znalce, schvaluje jeho odměnu insolvenční soud.

§159 - Incidenční spory

Incidenční spory podle odstavce 1 písm. d) se dnem, kdy insolvenční řízení skončí zrušením
konkursu podle §308 odst. 1 písm. c) nebo rozhodnutím, jímž insolvenční soud vezme na vědomí
splnění reorganizačního plánu, anebo rozhodnutím, jímž insolvenční soud vezme na vědomí
splnění oddlužení, přerušují a lze v nich pokračovat pouze na návrh některého z dlužníkových
věřitelů podaný do 30 dnů od přerušení takového sporu.
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§186 - Náležitosti přihlášky

Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy
přihlášenému věřiteli bylo doručeno rozhodnutí podle odstavce 1. Lhůta je zachována, dojde-li
žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

§188 - Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem

Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční
správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší.

§189 - Seznam přihlášených pohledávek

Seznam přihlášených pohledávek zveřejní insolvenční soud v insolvenčním rejstříku nejpozději
15 dnů přede dnem, kdy se o nich má konat přezkumné jednání, a má-li se přezkumné jednání
konat do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, nejpozději 10 dnů přede dnem,
kdy se o nich má konat přezkumné jednání.

§198 - Popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem

Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit
své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato
lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle §197 odst. 2.

§199 - Popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem

Insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného
jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který
vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního
dne lhůty soudu.

§200 - Popření pohledávky přihlášeným věřitelem
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K popření pohledávky přihlášeným věřitelem se přihlíží, jen obsahuje-li podání všechny
náležitosti a je-li doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem
konání přezkumného jednání o popřené pohledávce; §43 občanského soudního řádu se
nepoužije.

Jestliže insolvenční soud popření pohledávky neodmítne, považuje se podání, jímž přihlášený
věřitel popřel pohledávku, od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nejdříve však po uplynutí
10 dnů od skončení přezkumného jednání, za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u
insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil.

§202 - Popření pohledávky přihlášeným věřitelem

Přihlášený věřitel, který popřel pohledávku, je povinen složit do 15 dnů po skončení
přezkumného jednání o popřené pohledávce u insolvenčního soudu jistotu na náklady řízení
incidenčního sporu ve výši 10 000 Kč. Nebylo-li v době konání přezkumného jednání o popřené
pohledávce ještě rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, neskončí tato lhůta dříve než
uplynutím 10 dnů od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

§210 - Zjišťování majetkové podstaty

Jestliže postavení statutárního orgánu má více osob oprávněných jednat samostatně, lze splnění
těchto povinností požadovat od kterékoli z nich. Uvedené osoby mají tuto povinnost i v případě,
že jejich postavení zaniklo v posledních 3 měsících před zahájením insolvenčního řízení.

§214 - Zjišťování majetkové podstaty

Předvolání se doručuje předvolanému do vlastních rukou, a to nejméně 10 dnů před
výslechem.

§225 - Vyloučení a vynětí z majetkové podstaty

Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě
uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo.
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§230 - Nakládání s majetkovou podstatou a její správa

Není-li k pokynům zajištěného věřitele podle odstavce 2 připojen písemný souhlas ostatních
zajištěných věřitelů, jejichž pohledávka se uspokojuje ze stejného zajištění, osoba s dispozičními
oprávněními neprodleně vyrozumí insolvenční soud. Insolvenční soud v takovém případě nařídí
do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda pokyny zajištěného věřitele schvaluje. Při
jednání lze projednat pouze námitky proti pokynům zajištěného věřitele, které ostatní zajištění
věřitelé uplatní písemně u insolvenčního soudu nejpozději do 7 dnů ode dne zveřejnění těchto
pokynů v insolvenčním rejstříku;

§233 - Neplatnost právních úkonů

Odmítne-li insolvenční správce vydat majetkový prospěch získaný plněním z neplatného
právního úkonu nebo nevyřídí-li žádost o jeho vydání v přiměřené lhůtě, lze se jeho vydání
domáhat vylučovací žalobou podle tohoto zákona, která musí být podána nejpozději do 30
dnů ode dne, kdy insolvenční správce osobě, která o vydání majetkového prospěchu žádá,
doručil písemné vyrozumění o odmítnutí její žádosti; právo na náhradu škody tím není dotčeno.

§239 - Neúčinnost právních úkonů

Insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky
rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne.

§253 - Smlouva o vzájemném plnění

Jestliže se insolvenční správce do 30 dnů od prohlášení konkursu nevyjádří tak, že smlouvu
splní, platí, že odmítl plnění; do té doby nemůže druhá strana od smlouvy odstoupit, není-li v ní
ujednáno jinak.

Odmítne-li insolvenční správce plnění, může druhý účastník smlouvy uplatňovat náhradu tím
způsobené škody přihláškou pohledávky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne odmítnutí plnění.

§254 - Fixní smlouvy
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Škodou podle odstavce 1 se rozumí rozdíl mezi dohodnutou cenou a tržní cenou, která se platí
ke dni účinnosti prohlášení konkursu v místě určeném smlouvou jako místo plnění. Druhý
účastník smlouvy může uplatňovat náhradu škody jako věřitel přihláškou pohledávky, a to
nejpozději do 30 dnů od prohlášení konkursu.

§256 - Nájemní a podnájemní smlouvy

Insolvenční správce je po prohlášení konkursu oprávněn vypovědět nájemní smlouvu nebo
podnájemní smlouvu uzavřenou dlužníkem ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou, a to i v
případě, že byla sjednána na dobu určitou; výpovědní lhůta však nesmí být delší než 3
měsíce. Ustanovení občanského zákoníku o tom, v kterých případech a za jakých podmínek
může pronajímatel vypovědět nájem bytu, tím nejsou dotčena.

Jestliže by výpovědí nájemní smlouvy sjednané na určitou dobu, v níž je dlužník pronajímatelem,
byl nájemce nepřiměřeně dotčen ve svých oprávněných zájmech nebo by tím utrpěl či mohl
utrpět značnou škodu, může nájemce do 15 dnů od doručení výpovědi navrhnout
insolvenčnímu soudu zrušení výpovědi.

§258 - Nájemní a podnájemní smlouvy

Nebyl-li v době prohlášení konkursu ještě předán předmět nájmu, podnájmu nebo výpůjčky,
může insolvenční správce i druhý účastník smlouvy od smlouvy odstoupit; učiní-li tak
insolvenční správce, může se druhý účastník smlouvy domáhat náhrady škody způsobené
předčasným ukončením smlouvy přihláškou pohledávky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne
odstoupení od smlouvy. Každá ze smluvních stran je povinna druhému účastníku smlouvy do
10 dnů poté, co k tomu byla vyzvána, sdělit, zda od smlouvy odstupuje; jestliže tak neučiní,
právo odstoupit od smlouvy podle tohoto ustanovení jí zaniká.

§269 - Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů

Jestliže v době od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, do
prohlášení konkursu již uplynula lhůta k vypořádání společného jmění manželů, aniž byla
uzavřena dohoda o vypořádání společného jmění manželů, nastanou účinky spojené podle
zvláštního právního předpisu s uplynutím lhůty k vypořádání společného jmění manželů až po 6
měsících od prohlášení konkursu, do té doby lze uzavřít novou dohodu o vypořádání
společného jmění manželů nebo podat návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu; práva
třetích osob nabytá v dobré víře tím však nejsou dotčena.
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§279 - Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu

Nestanoví-li tento zákon jinak, povinnosti, které zákon ukládá dlužníku, osobám jednajícím za
dlužníka a dalším osobám v souvislosti s prohlášením konkursu, musí být splněny do 15 dnů
od prohlášení konkursu; tuto lhůtu může insolvenční soud přiměřeně prodloužit jen z důvodů
hodných zvláštního zřetele.

§281 - Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu

Zprávu o hospodářské situaci dlužníka předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu
nejméně 10 dní přede dnem konání první schůze věřitelů svolané po prohlášení konkursu.
Věřitelé mají právo do této zprávy u insolvenčního soudu nahlížet.

§284 - Předkupní právo

Nevyužije-li osoba oprávněná podle odstavce 3 nebo 4 práva na převedení jednotky do 3
měsíců ode dne doručení nabídky insolvenčního správce, může insolvenční správce zpeněžit
jednotku postupem podle tohoto zákona.

§289 - Předkupní právo

Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou
podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v
insolvenčním rejstříku.

§295 - Předkupní právo

Dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející
do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek
nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné
předkupní právo.

Ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na
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osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po
jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly
jeho jinou majetkovou činnost, …

§298 - Nakládání s výtěžkem zpeněžení

Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou
ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním
rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí
insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního
správce vyhoví.

§304 - Konečná zpráva a rozvrh

konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení
tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné
zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u
insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k
vyjádření.

§307 - Konečná zpráva a rozvrh

Částky určené pro jednotlivé věřitele v rozvrhovém usnesení jim insolvenční správce proplatí na
jejich náklad zpravidla ve svém sídle. Částky nepřesahující 500 Kč může složit do úschovy u
soudu a věřitele o tom písemně vyrozumět. Obdobně postupuje, jestliže nedojde k proplacení
částek určených pro jednotlivé věřitele do 30 dnů od rozvrhového usnesení pro překážku na
jejich straně.

§318 - Návrh na povolení reorganizace

Dlužník, který podal insolvenční návrh pro hrozící úpadek, může podat návrh na povolení
reorganizace nejpozději do rozhodnutí o úpadku. V ostatních případech lze návrh na povolení
reorganizace podat nejpozději do 10 dnů před první schůzí věřitelů, která se má konat po
rozhodnutí o úpadku.
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§320 - Návrh na povolení reorganizace

Neobsahuje-li návrh na povolení reorganizace všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo
neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo
doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů.

§321 - Návrh na povolení reorganizace

Insolvenční soud vyzve osoby podle odstavce 1, aby ve lhůtě, která nesmí být delší než 30
dnů, odstranily odlišnosti svých návrhů a vyrozuměly jej o společném stanovisku.

§322 - Návrh na povolení reorganizace

Osobu, která podala další návrh na povolení reorganizace, vyzve insolvenční soud, aby mu do
15 dnů sdělila, zda trvá na jeho projednání; nestane-li se tak, v projednání reorganizace
insolvenční soud nepokračuje.

§330a - Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace

U smlouvy o vzájemném plnění platí, že dlužník s dispozičním oprávněním, který se do 30 dnů
od povolení reorganizace nevyjádří tak, že odmítá splnění, musí smlouvu splnit.

§332 - Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace

Je-li návrhů podle odstavce 1 více, insolvenční soud o nich rozhodne jedním rozhodnutím, proti
němuž není odvolání přípustné. Zamítne-li je, lze další návrhy podle odstavce 1 podat až po
uplynutí 30 dnů.

§339 - Reorganizační plán
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Přednostní právo sestavit reorganizační plán má dlužník, i když návrh na povolení reorganizace
podal některý přihlášený věřitel. Může jej předložit současně s návrhem na povolení
reorganizace anebo ve lhůtě 120 dnů od rozhodnutí o povolení reorganizace. Tuto lhůtu může
insolvenční soud na návrh dlužníka přiměřeně prodloužit, nejdéle však o 120 dnů.

§343 - Zpráva o reorganizačním plánu

Zpráva o reorganizačním plánu se předkládá věřitelům v dostatečném předstihu před schůzí
věřitelů, která má rozhodnout o jeho přijetí, nejpozději 15 dnů před termínem jejího konání.

§346 - Hlasování mimo schůzi věřitelů

Hlasují-li věřitelé o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů před zahájením
insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně
označeným jako "Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný právní úkon, ze kterého je
nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto
podání obsahující všechny náležitosti doručeno dlužníku nejpozději posledního dne lhůty, kterou
dlužník k tomuto účelu stanovil a známým věřitelům písemně oznámil; tato lhůta nesmí být
kratší než 15 dnů.

§350 - Hlasování mimo schůzi věřitelů

Schůze věřitelů, která má o reorganizačním plánu rozhodnout, se může konat nejdříve 15
dnů poté, co bylo věřitelům předloženo znění navrhovaných doplnění nebo změn
reorganizačního plánu.

§354 - Provádění reorganizačního plánu

V průběhu provádění reorganizačního plánu vykonává insolvenční správce dohled nad činností
dlužníka. Zaměřuje se na doplňování seznamu majetku a závazků podle stavu řízení a na
evidování činnosti dlužníka s dispozičními oprávněními. O výsledcích své činnosti pravidelně,
nejméně však jednou za 3 měsíce, informuje insolvenční soud a věřitelský výbor.
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§361 - Provádění reorganizačního plánu

Návrh změny reorganizačního plánu zveřejní insolvenční soud v insolvenčním
rejstříku a na náklady navrhovatele jej doručí zvlášť původním i novým věřitelům. Současně
stanoví věřitelům lhůtu, ve které mohou změněný plán odmítnout. Tato lhůta nesmí být kratší
než 30 dnů ode dne doručení návrhu změn.

K projednání návrhu změny reorganizačního plánu nařídí insolvenční soud jednání, a to tak, aby
se konalo nejpozději do 15 dnů po uplynutí lhůty podle odstavce 2, ne však dříve než v den
následující po uplynutí této lhůty.

§362 - Skončení reorganizace

Insolvenční soud zruší rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu do 6 měsíců od jeho
účinnosti, zjistí-li, že některému věřiteli byly poskytnuty zvláštní výhody, aniž s tím ostatní
věřitelé stejné skupiny souhlasili, nebo že schválení reorganizačního plánu bylo dosaženo
podvodným způsobem.

§363 - Skončení reorganizace

Insolvenční soud rozhodne o přeměně reorganizace v konkurs, jestliže …

oprávněná osoba nebo osoba určená schůzí věřitelů nesestaví ve stanovené lhůtě reorganizační
plán ani po jejím případném prodloužení insolvenčním soudem nebo předložený reorganizační
plán vezme zpět, a do 30 dnů poté nebude podán návrh na svolání schůze věřitelů za účelem
rozhodnutí o tom, která jiná osoba má přednostní právo sestavit reorganizační plán, anebo tato
jiná osoba nesestaví ve stanovené lhůtě reorganizační plán nebo jej vezme zpět,

§368b - Insolvenční návrh (Úpadek finančních institucí)

Jestliže insolvenční návrh dojde insolvenčnímu soudu v době, kdy do skončení úředních hodin
insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, insolvenční
soud o této skutečnosti vyrozumí orgán příslušný k řešení krize a orgán dozoru nebo dohledu
nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního
soudu.
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§368c - Insolvenční návrh (Úpadek finančních institucí)

Orgán příslušný k řešení krize insolvenčnímu soudu ve lhůtě 7 dní ode dne vyrozumění podle
§368b písemně sdělí, zda dlužník, který je obchodníkem s cennými papíry s počátečním
kapitálem 730 000 EUR nebo osobou podle §367 odst. 1 písm. g) splňuje podmínky pro
uplatnění opatření k řešení krize. Insolvenční soud o tomto dlužníka neprodleně vyrozumí.

§368d - Insolvenční návrh (Úpadek finančních institucí)

Insolvenční řízení vůči dlužníkovi, který je obchodníkem s cennými papíry s počátečním
kapitálem 730 000 EUR nebo osobou podle §367 odst. 1 písm. g), se zahajuje dnem, kdy
insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu a …

uplynula-li lhůta 7 dní ode dne vyrozumění podle §368b a orgán příslušný k řešení krize se v
této lhůtě nevyjádřil.

§373 - Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka (Úpadek finančních
institucí)

Insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů ode dne
prohlášení konkursu, zaslat každému věřiteli podle odstavce 1 oznámení, ve kterém uvede …

Věřitel, který nesouhlasí s výší své pohledávky nebo charakterem pohledávky uvedeným v
oznámení podle odstavce 2, může proti tomu ve lhůtě 4 měsíců ode dne prohlášení konkursu
uplatnit u insolvenčního správce písemnou námitku; neučiní-li tak, platí, že s údaji uvedenými v
oznámení souhlasí. Ve lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění výtahu z rozhodnutí o prohlášení
konkursu v Úředním věstníku Evropské unie může věřitel uplatnit námitku, že mu nebylo
doručeno oznámení podle odstavce 2.

Věřitel, který uplatnil námitku podle odstavce 4 a který se do 2 měsíců po uplynutí lhůty
uvedené v odstavci 4 nedohodl s insolvenčním správcem písemně na výši nebo charakteru své
pohledávky, může uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 3 měsíců po
uplynutí lhůty k písemné dohodě; jde o incidenční spor.

§385 - Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka (Úpadek pojišťoven a
tuzemských zajišťoven …)
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Insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů ode dne
prohlášení konkursu, zaslat každému věřiteli podle odstavce 1 oznámení, ve kterém uvede …

Věřitel, který nesouhlasí s výší své pohledávky nebo charakterem pohledávky uvedeným v
oznámení podle odstavce 2, může proti tomu ve lhůtě 4 měsíců ode dne prohlášení konkursu
uplatnit u insolvenčního správce písemnou námitku; neučiní-li tak, platí, že s údaji uvedenými v
oznámení souhlasí. Ve lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění výtahu z rozhodnutí o prohlášení
konkursu v Úředním věstníku Evropské unie může věřitel uplatnit námitku, že mu nebylo
doručeno oznámení podle odstavce 2.

§392 - Oddlužení

K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit …

listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky,

§393 - Oddlužení

Neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo
neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo
doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů.

§398 - Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet
nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být
při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

§401 - Hlasování mimo schůzi věřitelů

Hlasují-li věřitelé o přijetí způsobu oddlužení mimo schůzi věřitelů před zahájením insolvenčního
řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako
"Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný právní úkon, ze kterého je nepochybné, jak
hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující
všechny náležitosti doručeno dlužníku nejpozději posledního dne lhůty, kterou dlužník k tomuto

EPIS

https://www.novyepis.cz/clanek/60532#paragraphsGroup139739
https://www.novyepis.cz/clanek/60532#paragraphsGroup139740
https://www.novyepis.cz/clanek/60532#paragraphsGroup139747
https://www.novyepis.cz/clanek/60532#paragraphsGroup139750


www.novyepis.cz 25.05.2023

17

účelu stanovil a známým věřitelům písemně oznámil; tato lhůta nesmí být kratší než 15
dnů.

§403 - Hlasování mimo schůzi věřitelů

Má-li insolvenční správce za to, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí
nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, upozorní na ně před rozhodnutím schůze věřitelů
o způsobu oddlužení a v případě uvedeném v §399 odst. 3 do 3 dnů po zveřejnění výsledků
hlasování v insolvenčním rejstříku.

Tyto námitky mohou uplatnit nejpozději do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o
způsobu oddlužení, a v případě uvedeném v §399 odst. 3 do 10 dnů po zveřejnění výsledků
hlasování v insolvenčním rejstříku.

§406 - Rozhodnutí o schválení oddlužení

V rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční soud

uloží dlužníku, aby po dobu 5 let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního
správce vždy k určenému dni měsíce částku stanovenou podle §398 z příjmů, které získá po
schválení oddlužení, a to podle poměru jejich pohledávek určeného v rozhodnutí. Současně
stanoví termín úhrady první splátky, a to tak, aby byla uhrazena nejpozději do konce měsíce
následujícího po měsíci, v němž nastanou účinky schválení oddlužení,

§412 - Rozhodnutí o schválení oddlužení

Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen …

vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu,
insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6
kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu
předkládání,

§417 - Rozhodnutí o schválení oddlužení
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Přiznané osvobození zaniká, byl-li dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm
pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo
provedení oddlužení anebo přiznání osvobození, případně kterým jinak poškodil věřitele.

§418 - Rozhodnutí o schválení oddlužení

Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova
úpadku konkursem, jestliže …

v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po
dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti,

§420 - Insolvenční rejstřík

Údaje podle odstavců 1 až 3 zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou
účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto
okamžiku; není-li mu některý z těchto údajů v uvedené době znám, zapíše jej insolvenční soud
do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo.

§425 - Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků

Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení,
vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku
znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle §142, vyškrtne insolvenční soud
dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů
od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3
měsíců od právní moci rozhodnutí.

§432 - Přechodné ustanovení

Jestliže v době do 31. prosince 2008 dojde insolvenční návrh insolvenčnímu soudu mimo
rozvrženou pracovní dobu insolvenčního soudu, nebo ve dnech pracovního klidu, pak se
povinnost insolvenčního soudu zveřejnit vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního
řízení, v insolvenčním rejstříku do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh (§101 odst. 1),
pokládá za splněnou i tehdy, učiní-li tak insolvenční soud do 2 hodin po zahájení rozvržené
pracovní doby.
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Do 31. prosince 2008 obsahuje insolvenční rejstřík seznam insolvenčních správců, seznam
dlužníků a veřejně přístupné písemnosti a informace z insolvenčního spisu.

V případě postupu podle §422 odst. 1 a 2 se do 31. prosince 2008 nepřipojují informace o
charakteru osobního údaje, který není zveřejňován.
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