
 
Název vzdělávacího programu 

 
 
Základy insolventního práva 
 
 

 
Cíle vzdělávacího programu 

 
 
Cílem kurzu Základy insolventního práva je přiblížit posluchačům formou interaktivní 
prezentace problematiku úpadku v současném českém právním řádu a jeho dopady na 
ekonomickou stránku působení fyzických a právnických osob, ať už v postavení dlužníků či 
věřitelů. Na praktických případech z praxe a vzorových formulářích by si měl zájemce krok 
po kroku osvojit tuto důležitou právní oblast, a tedy v případě vlastní insolvence či úpadku 
svého dlužníka by měl být schopen rychle a správně reagovat na nastalou situaci. 
 
 

 
Členění vzdělávacího programu na vzdělávací předměty  

a jejich charakteristika 
 

 
1) Úvod do problematiky 

- Výklad základních pojmů (úpadek, platební neschopnost, předlužení, hrozící 
úpadek, insolvenční subjekty, insolvenční řízení, insolvenční rejstřík) 

- Účel insolvenčního práva 
 

2) Vztah insolventního zákona k zákonu č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a retrospektivní srovnání se zákonem č. 328/1991 Sb., o konkurzu 
a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 

 
3) Ekonomické a právní aspekty úpadku  
 
4) Procesní subjekty jejich práva a povinnosti 

- Dlužník 
- Zajištění věřitelé, insolvenční věřitelé, věřitelé pohledávek za majetkovou 

hodnotou a věřitelé jim postaveni na roveň a jejich hlasovací práva 
- Věřitelské orgány a jejich postavení (schůze věřitelů, věřitelský výbor, 

zástupce věřitelů) 
- Insolvenční soud 
- Insolvenční správce 
- Likvidátor, státní zástupce 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5) Majetková podstata a pohledávky 

- Její pozitivní a negativní vymezení 
- Majetek nacházející se v zahraničí 
- Ocenění a správa majetku 
- Soupis majetkové podstaty 
- Druhy pohledávek a jejich přihlášení  
- Sankce za nadsazenou pohledávku 
- Přezkumné jednání, popírání pravosti, výše a pořadí přihlášených pohledávek 

 
6) Přihlášené a nepřihlášené pohledávky 

- Druhy pohledávek a jejich přihlášení  
- Sankce za nadsazenou pohledávku 
- Přezkumné jednání, popírání pravosti, výše a pořadí přihlášených pohledávek 

 
7) Insolventní řízení 

- Obecná charakteristika 
- Určení věcné a místní příslušnosti insolvenčního soudu 
- Doručování 
- Návrh na zahájení řízení, účinky zahájení řízení, nakládání s majetkovou 

podstatou, moratorium, rozhodnutí o insolventním návrhu 
- Průběh řízení (rozhodnutí o insolventním návrhu, stanovení způsobu úpadku) 

 
8) Způsoby řešení úpadku, jejich výhody a nevýhody 

- Konkurz 
- Reorganizace 
- Oddlužení 

 
9) Neplatnost, neúčinnost a odporovatelnost právních úkonů 
 
10) Incidenční spory 

- Spory odporové a excindační 
- Spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty 

z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžením podle §225 odst.5 
insolvenčního zákona 

- Spory o vypořádání společného jmění manželů 
- Spory o náhradu škody na majetkové podstatě 

 
 

 
Vzdělávací plán 

 
 

I. den 
 

1. Úvod do problematiky – 45 min 
 

2. Vztah insolvenčního zákona k zákonu č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a retrospektivní srovnání se zákonem č. 328/1991 Sb., o konkurzu 
a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů – 45 min 

  
3. Ekonomické a právní aspekty úpadku – 90min 

 



 
4. Procesní subjekty jejich práva a povinnosti – 90 min 

 
5. Majetková podstata a pohledávky – 90 min 

 
Doba vzdělávání I. den: 360 minut 
 
 

II. den 
 
6. Přihlášené a nepřihlášené pohledávky – 90 min 
 
7. Insolvenční řízení - 90 min 

 
8. Způsoby řešení úpadku, jejich výhody a nevýhody - 90 min 

 
9. Neplatnost, neúčinnost a odporovatelnost právních úkonů – 45 min 
 
10. Incidenční spory – 45 min 

 
 
Doba vzdělávání II. den: 360 minut 
 
 


