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č. 288

Právní

Zajímají Vás
KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE?

zpravodaj

Změny v návrhu na povolení oddlužení
OBSAH SERIÁLU:
Odpovědnost za provozování free
WiFi hotspotů
č. 280
Smlouva o dílo s nehmotným
výsledkem (autorské dílo na
objednávku)
č. 281
GDPR: Nová právní úprava ochrany
osobních údajů
č. 282
Konkrétní kroky k dosažení shody
s nařízením GDPR
č. 283
Pověřenec pro ochranu osobních
údajů (DPO) – je pro
nás povinný?
č. 284
Právo na přenositelnost osobních
údajů (Data Portability)
č. 285
eIDAS: Elektronické právní jednání
nově
č. 286
Nová ochrana proti šikanózním
insolvenčním návrhům
č. 287
Dnešní článek:
Změny v návrhu na povolení
oddlužení
č. 288
Příští článek:
Změny v podávání insolvenčních
návrhů a přihlášek do insolvenčního
řízení
č. 289

Oddlužení je jeden z možných způsobů, jak se podle zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon (dále jen „IZ“), vypořádat s úpadkem nebo s hrozícím úpadkem.
Dlužník, který může návrh na povolení oddlužení podle ustanovení
§ 389 IZ navrhnout, je buď právnická osoba, která podle zákona není považována za
podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo fyzická osoba, která nemá
dluhy z podnikání.
Novela IZ nově v ustanovení § 390a vyžaduje, není-li zákonem stanoveno jinak, aby
návrh na oddlužení byl sepsán a za dlužníka podán výhradně advokátem, notářem,
soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo akreditovanou osobou.
Akreditovanou osobou se rozumí právnická osoba, které byla rozhodnutím
ministerstva spravedlnosti udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti
oddlužení podle IZ.
Fyzická osoba, která je dlužníkem a má právnické nebo ekonomické vzdělání
v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce,
si může sepsat a podat návrh na oddlužení sama. Totéž platí i v případě právnické
osoby, jedná-li za ni osoba s uvedeným vzděláním.
Osobě, která sepsala a podala za dlužníka návrh na oddlužení, náleží odměna
v maximální výši 4 000 Kč bez DPH, v případě společného oddlužení manželů
6 000 Kč bez DPH. Akreditované osobě tato odměna nenáleží.

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.
Nová
ochrana
proti
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insolvenčním
návrhům
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