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Novela insolvenčního zákona přináší řadu změn, které ovlivní budoucí praxi.
Jedním z cílů zákonodárce je omezení neúčelně vedených konkursů, které
zatěžují státní rozpočet. Pokud po nabytí účinnosti novely insolvenčního
zákona vydá insolvenční soud rozhodnutí, kterým odmítne nebo zamítne
návrh na povolení oddlužení, bude vydáno rozhodnutí o řešení dlužníkova
úpadku konkursem pouze v zákonem stanovených případech, nikoli vždy
a bez dalšího, jak tomu bylo dle dosavadní právní úpravy. Soud bude při
vydávání takového rozhodnutí o konkursu ve své úvaze přihlížet zejména
k tomu, jestli je majetek dlužníka dostačující pro uspokojení věřitelů.
V rámci snahy o omezení podávání tzv. šikanózních insolvenčních návrhů na
základě neexistujících pohledávek stanovuje novela zákona některé nové
povinnosti pro věřitele. Věřitel, který je insolvenčním navrhovatelem a který
vede účetnictví nebo daňovou evidenci, je povinen doložit splatnou
pohledávku za dlužníkem – právnickou osobou uznáním dluhu s ověřeným
podpisem, vykonatelným rozhodnutím, notářským zápisem se svolením
k vykonatelnosti nebo potvrzením auditora. Tyto podmínky nemusí splnit
věřitel, který svou pohledávku přihlašuje do již probíhajícího insolvenčního
řízení.

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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