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Novela insolvenčního zákona
Rádi bychom Vás informovali, že Ministerstvo spravedlnosti koncem května připravilo novelu
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „Zákon“). Cílem novely je posílení
dohledových pravomocí Ministerstva spravedlnosti nad insolvenčními správci, snížení
administrativní zátěže insolvenčních soudů a intenzivnější ochrana před podáváním tzv.
šikanózních (zjevně bezdůvodných) insolvenčních návrhů. V rámci našeho Legal Alertu se
zaměříme právě na šikanózní insolvenční návrhy, které mohou negativně ovlivnit podnikání
subjektů, které nejsou v úpadku (ani v hrozícím úpadku) a nejsou povinny podat samy na sebe
insolvenční návrh.
Dle stávajícího znění Zákona musí insolvenční soud po obdržení insolvenčního návrhu do 2
hodin vydat a vyvěsit v insolvenčním rejstříku vyhlášku, kterou je zahájení insolvenčního řízení
oznámeno veřejnosti. Judikaturou bylo dovozeno, že insolvenční soud musí v této lhůtě
předběžně jak přihlášku, tak samotný insolvenční návrh přezkoumat a v případě chybějících
náležitostí nebo nedostatků ho zamítnout. V praxi však tento postup ne vždy dokázal zabránit
zveřejnění šikanózních insolvenčních návrhů podávaných subjekty odlišnými od dlužníka.
Novelou Zákona se navrhuje zavést tzv. "předběžné posouzení věřitelského návrhu“, které
bude spočívat v tom, že dospěje-li insolvenční soud ohledně insolvenčního návrhu podaného
proti dlužníkovi k závěru, že zde existuje nejistota o zneužití práv insolvenčního navrhovatele
na úkor jiného soutěžícího subjektu v pozici dlužníka, bude moci tento insolvenční návrh
obratem odmítnout. Význam této změny spočívá také v tom, že již v prvotní fázi insolvenčního
řízení je možné předejít poškození soutěžícího subjektu v pozici dlužníka tím, že účelový
šikanózní insolvenční návrh nebude oznámen vyhláškou a veřejnost se o něm tedy nedozví. Do
insolvenčního spisu budou moci v této fázi nahlížet a činit si z něho výpisy a opisy pouze
insolvenční navrhovatel a dlužník, čímž se okruh osob, jimž bude skutečnost o zahájení
insolvenčního řízení známa, zúží na minimum. Navrhovaná změna by tedy měla zabránit šíření
informace o zahájení insolvenčního řízení, které bylo zahájeno s nekalým úmyslem. Taková
informace u veřejnosti neznalé procesu insolvenčního řízení častokrát poškodila dobré jméno
podnikatele a jeho pověst.
Účinnost novely Zákona je navržena od 1. července 2016.

Kontakty:
Budete-li si přát další informace, obraťte se prosím na Vaši kontaktní osobu z naší kanceláře, popřípadě kontaktujte Petra
Neumanna (petr.neumann@bapol.cz) nebo Bystríka Bugana (bystrik.bugan@bapol.cz)
Balcar, Polanský & Spol.
Advokátní kancelář
Revoluční 15
110 00 Praha 1

Telefon: +420 251 009 111
Fax:
+420 251 009 112
E-mail: office@bapol.cz
www.balcarpolansky.cz

© Balcar, Polanský & Spol., 2015

