Podrobná anotace kurzu
Uplatňování pohledávek v
insolvenčním řízení
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany zastávka

Vysočanská, Nádraží Vysočany parkování v
NC Fénix

Cena

Lektor JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.
Termín 13. března 2020, 9:00 - 15:00

1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cíle kurzu
Česká právní úprava reguluje vedle individuálního vymáhání pohledávek cestou soudního řízení
nalézacího a exekučního, rovněž uplatňování a uspokojování pohledávek v rámci jednoho
generálního řízení, jež je označováno jako insolvenční řízení. Insolvenční řízení je určeno k řešení
úpadku dlužníka, tedy k uspokojení pohledávek všech věřitelů. Insolvenční řízení má přednost před
řízením nalézacím a exekučním (vykonávacím). Je-li tedy vůči dlužníkovi zahájeno insolvenční řízení
a následně soudem prohlášen úpadek dlužníka, existuje pro věřitele jediná cesta uplatnění nároku, a
tu představuje přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení nebo uplatnění pohledávky vůči
insolvenčnímu správci pořadem práva.
V současné době se věřitelé zdaleka ne výjimečně ocitají v situaci, kdy je vůči jejich dlužníkovi zahájeno insolvenční řízení nebo je na něj prohlášen úpadek. Lhůta pro přihlášení pohledávek je
poměrně krátká, a po jejím uplynutí již pohledávky do insolvenčního řízení přihlásit nelze.
Věřitelé, jejichž dlužníci se ocitnou v soudem deklarovaném úpadku, mohou svoje pohledávky uplatnit výlučně prostřednictvím insolvenčního řízení, musí tak učinit rychle a kvalifikovaně. V popsané
situaci se neobjedou bez znalostí insolvenčního práva.
V situaci, kdy je nezbytné uplatňovat pohledávky v insolvenčním řízení se mohou ocitnout i obce a
kraje.
Po absolvování kurzu bude absolvent schopen:
- orientovat se v základních pojmech insolvenčního práva
- definovat úpadek ve formě platební neschopnosti a předlužení
- přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení
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- uplatnit pohledávky za podstatou a pohledávky postavené jim na roveň vůči insolvenčnímu správci
- vyhodnotit rizika spojená s uplatněním pohledávek v insolvenčním řízení
- orientovat se ve střetu insolvenčního řízení, nalézacího řízení a exekučního řízení
- orientovat se v důsledcích popření přihlášené pohledávky
- podat incidenční žalobu na určení pravosti popřené pohledávky
- popřít pohledávku jiného přihlášeného věřitele
- rozlišit řádně podaný insolvenční návrh od návrhu představujícího zneužití práva či dokonce šikanu
Naplnění těchto cílů by mělo obecně posílit dovednostní kompetence cílové skupiny, zejména jde-li o
právní argumentaci.

Obsah kurzu
1. Úpadek
• Platební neschopnost
• Předlužení
2. Způsoby řešení úpadku
• Reorganizace
• Oddlužení
• Konkurs
• Vliv způsobu řešení úpadku na uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
3. Účel insolvenčního řízení
4. Zneužití insolvenčního návrhu a sankce s ním spojené
5. Průběh insolvenčního řízení
• Fáze insolvenčního řízení
• Schéma insolvenčního řízení
6. Klasifikace pohledávek uplatňovaných v IŘ
• Pohledávky přihlašované a uplatňované pořadem práva
• Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené jim naroveň
• Zajištěné a nezajištěné pohledávky
• Podřízené a neuspokojované pohledávky
• Vliv zajištění na postavení věřitele v IŘ a na uspokojení pohledávky
7. Způsoby uplatnění pohledávek v IŘ
• Přihlášení pohledávky
• Uplatnění pohledávky vůči insolvenčnímu správci
8. Přezkum pohledávek přihlášených do IŘ
• Přezkumné jednání
• Zjištění a popření přihlášené pohledávky
• Popření pohledávky insolvenčním správcem, dlužníkem a jiným přihlášeným věřitelem
• Zjištění popřené pohledávky
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9. Incidenční spory vyvolané popřením přihlášení pohledávky
• Definice nároku
• Charakteristika incidenčního sporu vyvolaného popřením přihlášené pohledávky
• Důkazní břemeno v incidenčním sporu vyvolaném popřením přihlášené pohledávky
10. Uspokojení pohledávek v IŘ
• Zdroje pro uspokojení pohledávek (zpeněžení majetkové podstaty, plnění splátkového
kalendáře)

Lektor kurzu

JUDr. Radim Chalupa, Ph. D.
advokát specializující se na směnečné právo, insolvenční
řízení a občanské soudní řízení

