Konkursní a insolvenční řízení
Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, nahradil s účinností od 1. ledna 2008 zákon
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (tzv. insolvenční řízení).
Na konkursní a vyrovnací řízení zahájená před 1. lednem 2008 se použije dosavadní zákon
o konkursu a vyrovnání (tzv. konkursní řízení).

Konkursní řízení
1. Co je to konkurs? A proč se vyhlašuje?
Jestliže společnost již není schopna splnit všechny své závazky, tak věřitel nebo sama společnost
(tzv. úpadce) dají k soudu návrh na konkurs. Jsou-li splněny všechny podmínky, soud konkurs
prohlásí a ustanoví správce konkursní podstaty, jehož úkolem je spravedlivě podělit všechny
věřitele. Je-li při konkursu více než padesát věřitelů, musí se ustanovit tzv. věřitelský výbor,
který chrání jejich zájmy a vyjednává se správcem, eventuálně soudcem.

2. Mám blokované peníze u společnosti, která je teď v konkursu. Může mi ochránce
pomoci k jejich získání?
Zákon o veřejném ochránci práv neumožňuje ochránci zasahovat do samotné rozhodovací činnosti
soudů. Vůči soudům má ochránce možnost zasáhnout pouze v případě výkonu státní správy
soudů, zejména při stížnostech na průtahy v řízení, viz leták Soudy.

3. Nesouhlasím s postupem správce konkursní podstaty. Kde si na něj mohu
stěžovat?
Dohled nad jeho činností provádí soud a zčásti věřitelský výbor. Soud může správci ukládat i určité
úkoly či povinnosti, nemůže mu ale uložit, jaký postoj má zaujmout k jednotlivým přihlášeným
pohledávkám či které pohledávky za podstatou má v průběhu konkursu uspokojit.

4. Zaměstnavatel je v konkursu, dluží mi mzdu. Je možné, aby mi ji správce
konkursní podstaty zaplatil ještě před ukončením konkursního řízení?
Ano. Mzdové nároky zaměstnanců je možné uspokojit kdykoli v průběhu konkursního řízení
za předpokladu, že správce konkursní podstaty má dostatek peněžních prostředků.

5. Kde si jako věřitel mohu zjistit podrobnější informace o konkursním řízení?
Máte tři možnosti:
- u soudu - kde je v úředních hodinách možné nahlédnout do konkursního spisu. Ve spisu
naleznete i zprávy správce konkursní podstaty o jeho činnosti, jakým způsobem pokračuje
zpeněžování majetku v konkursní podstatě, a okolnosti, které dosud brání skončení konkursu;
- u správce konkursní podstaty - můžete se obrátit s dotazem, jaký je aktuální stav
konkursního řízení a kdy lze očekávat uspokojení Vaší pohledávky;
- na internetových stránkách - základní informace najdete na stránkách Ministerstva
spravedlnosti www.justice.cz.
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Insolvenční řízení
Nová právní úprava, tj. zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon).
6. Rozšíření možností řešení úpadku (reorganizace, oddlužení)
Vedle konkursu (tak jak ho známe dosud - viz předchozí strana) lze úpadek vyřešit nově
reorganizací, kdy provoz dlužníkova podniku bude zachován při současném přijetí opatření
k ozdravení hospodaření s tím, že věřitelé budou postupně uspokojování, a oddlužením (osobním
bankrotem) - v podrobnostech nahlédněte do letáku Oddlužení.

7. Mohu si stěžovat na insolvenčního správce (dříve správce konkursní podstaty),
když nejsem spokojen s jeho činností?
Ano. Dohled nad jeho činností provádí soud, který je oprávněn správce kontrolovat, ale také
odvolat nebo zprostit funkce. Soud ale nemůže správci uložit, jaký postoj má zaujmout
k jednotlivým přihlášeným pohledávkám či které pohledávky za podstatou má v průběhu
insolvenčního řízení uspokojit. Výhrady k chování správce je možné sdělit i věřitelskému výboru.

8. Existuje ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele?
Ano. Zaměstnanci, kterému jeho zaměstnavatel z důvodu své platební neschopnosti nevyplácel
mzdu, úřad práce na žádost vyplatí část těchto prostředků spadajících do tzv. rozhodného období.
Zda byl na zaměstnavatele podán insolvenční návrh, lze zjistit na webových stránkách Ministerstva
spravedlnosti (www.justice.cz) nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz), případně
na místně příslušné krajské pobočce úřadu práce. Bližší informace k této problematice najdete
v informačním letáku Nevyplacení mzdy, platební neschopnost zaměstnavatele a dlužné odstupné.

9. Kde mohu zjistit podrobnější informace o probíhajícím insolvenčním řízení?
Máte tři možnosti:
- u soudu - kde v úředních hodinách je možné nahlédnout do insolvenčního spisu;
- u insolvenčního správce - můžete se obrátit s dotazem, jaký je aktuální stav insolvenčního
řízení a kdy lze očekávat uspokojení Vaší pohledávky;
- v insolvenčním rejstříku - http://portal.justice.cz; https://isir.justice.cz - jde o veřejně přístupný
informační systém spravovaný Ministerstvem spravedlnosti, který obsahuje seznam
insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy jednotlivých dlužníků, tj. informace
o průběhu celého insolvenčního řízení. Formou zveřejnění v rejstříku je také doručována
většina rozhodnutí soudu.
Na oficiálních stánkách Ministerstva spravedlnosti k insolvenčnímu právu http://insolvencnizakon.justice.cz/ je možné najít samotný text insolvenčního zákona, ale také základní vysvětlení
a formuláře.
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