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Na rozšiřující se nešvar posledních let, šikanózní insolvenční návrhy, se
zákonodárce rozhodl reagovat novelou insolvenčního zákona, která nabude
účinnosti 1. 7. 2017. Šikanózní insolvenční návrh může způsobit škody už svým
zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Takovéto zveřejnění může narušit důvěru
obchodních partnerů, působit negativně při posuzování úvěruschopnosti, způsobit
zesplatnění úvěrů atp. Insolvenční návrh byl přitom dosud v insolvenčním
rejstříku zveřejňován bez bližšího posouzení.
Nově byl proto mj. zaveden institut předběžného posouzení insolvenčního návrhu
podaného věřitelem, který umožňuje soudu věřitelský insolvenční návrh, u
kterého má pochyby o jeho důvodnosti, nezveřejnit hned, ale až poté, co blíže
posoudí důvodnost návrhu. Návrh je přitom nově považován za zjevně
bezdůvodný i tehdy, není-li zaplacena záloha na náklady insolvenčního řízení,
která je nově až na výjimky splatná už s podáním věřitelského insolvenčního
návrhu (u dlužníků právnických osob - podnikatelů činí záloha 50.000 Kč).
Pokuta za bezdůvodný insolvenční návrh byla navýšena až na 500.000 Kč.
Spolu s dalšími novinkami v insolvenčním zákoně je tak podání šikanózních
insolvenčních návrhů ztíženo, zároveň je tím však ztěžováno i postavení
poctivých věřitelů. Sofistikovanějšímu zneužívání insolvenčního řízení se
uvedenými novinkami zřejmě zamezit nepodaří.

S Asociací za novým právem…
bezpečně a pohodlně
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký
zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo
v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.
Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články.

Kontakt pro Vaše dotazy:

amsp@amsp.cz
Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s Advokátní kanceláří SDA Legal.
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