
Zápis

z jednání sekce pro insolvenční právo

Termín: 16. 1. 2019 od 10:00

Přítomni – viz prezenční listina

Program jednání sekce byl následující:

I. Informace o jednání představenstva ve dnech 14. a 15. 1. 2019

II. Otázky z insolvenčního práva pro písemný test jako nové části advokátní zkoušky

III. Informace o novele InsZ

IV. Různé

Ad I. Informace o jednání představenstva

Dr. Žižlavský informoval členy sekce o výsledku jednání představenstva ve věci stanoviska sekce pro
insolvenční právo k odměnám za sepis návrhu na povolení oddlužení s tím, že představenstvo vzalo
materiál na vědomí a současně jej bude prezentovat při jednání se zástupci MSp v této věci, která se
má uskutečnit  dne 16.  1.  2019.  O výsledku bude sekce informována JUDr.  Vidovičovou,  která  se
jednání na MSp zúčastní.

Ad II. Otázky z insolvenčního práva pro písemný test jako nové části advokátní zkoušky

Bylo konstatováno, že sekce již připravila více než 150 otázek, takže úkol představenstva byl tímto
splněn. 

Neveřejná část

Konec neveřejné části

Členové sekce byli vyzváni, aby se v rámci svých časových možností podívali na otázky vypracované
ostatními členy a případně upozornili na nízkou či příliš vysokou úroveň obtížnosti příslušné otázky,
popř. na věcnou správnost odpovědí. Termín: 23. 1. 2019.



Ad III. Informace o novele InsZ

Dr. Žižlavský krátce informoval členy sekce o stavu legislativního procesu návrhu novely InsZ, který byl
vrácen Senátem s pozm. návrhy. Dne 22. 1. začíná 26. schůze Poslanecké sněmovny, na jejíž pořad
schůze byl návrh zařazen. Je otázka, zda bude přijata senátní verze, nebo zda Sněmovna setrvá na
původním návrhu. V následné diskusi vznikla otázka, jak hodnotit senátní verzi, zejména ve vztahu
k pozm. návrhu, který upravuje právní domněnku splnění povinnosti vynaložit veškeré úsilí, které po
dlužníkovi bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů, a to
tak, že tato podmínka se považuje za splněnou, pokud dlužník splatil nezajištěným věřitelům alespoň
30 % jejich pohledávek.

IV. Různé

Dr.  Žižlavský  zmínil  přípravu  monotematického  čísla  Bulletinu  advokacie,  které  bude  věnováno
insolvenčnímu řízení – někteří členové budou osloveni, aby se podíleli na přípravě příspěvků.

Dále byla diskutována otázka změn v exekučním a insolvenčním právu, mj. motivačního faktoru, na
základě kterého by měl být dlužník motivován k tomu, aby měl větší příjmy, neboť část z nich by získal
i  přes  probíhající  exekuci  (nad  rámec  nezabavitelného  minima).  V té  souvislosti dr.  Žižlavský
informoval  také  o  legislativních  námětech  umožnit  soudním  exekutorům  vykonávat  funkci
insolvenčního správce.

Předmětem diskuse se stala rovněž otázka kárné odpovědnosti advokáta při zastupování více věřitelů
v jednom insolvenčním řízení; o této otázce bude dále jednáno na dalším jednání sekce na základě
zpracovaného písemného podkladu, který předloží.

Termín příštího jednání sekce: 6. 3. 2019 v 10:00

Program příštího jednání sekce:

a) Aktuální stav novely InsZ  (JUDr. Michal Žižlavský)

b) Zpráva o jednání zástupců ČAK s představiteli MSp ohledně odměny advokáta za sepis návrhu na 
povolení oddlužení   (JUDr. Lenka Vidovičová)

c) Problematika formulářů dle InsZ v aktuální verzi a možnosti technického propojení rejstříků     
a formulářů  (Ing. Jan Plaček)

d) Problematika zastupování více věřitelů advokátem v insolvenčním řízení (Mgr. Petr Sprinz)

e) Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení a některé další koncepční otázky 
insolvenčního řízení (včetně např. odměny atd.)  (JUDr. Michal Žižlavský)

f) Různé

Zapsal: Johan Justoň


