
 
 

Název vzdělávacího programu 
 

 
Insolventní právo v praxi 
 
 

 
Cíle vzdělávacího programu 

 
 
Kurz Insolventní právo v praxi se zaměřuje na řešení úpadku podnikatelů. 
Velký důraz je kladen především na předcházení zadluženosti, jelikož dluhy právnických 
osob a jiných podnikatelů se pohybují ve vysokých číslech a při nemožnosti jejich plnění je 
výrazným způsobem zasahováno do majetkové sféry jejich věřitelů a negativa následně 
dopadají i na zaměstnance insolventní osoby.  
Lektor, na základě zkombinování teoretických, ale především praktických poznatků, vysvětlí 
jednotlivé části insolventního řízení a způsoby řešení úpadku. 
 
 

 
Členění vzdělávacího programu na vzdělávací předměty  

a jejich charakteristika 
 

 
1) Úvod do problematiky insolventního práva 

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

- Účel insolvenčního práva 
- 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 

 
2) Prevence insolventnosti a dluhy podnikatele 

- Správné vedení právnické osoby 
- Předcházení hrozícího úpadku a správná komunikace s věřiteli 
- Vhodná motivace společníků a zaměstnanců 
- Typy dluhů a jejich role ve správě obchodní společnosti 
- Pravomoci orgánů právnických osob 

  
3) Insolvenční řízení 

- Majetková podstata 
- Procesní subjekty a jejich práva a povinnosti 
- Návrh na zahájení řízení, účinky zahájení řízení, nakládání s majetkovou 

podstatou, moratorium, rozhodnutí o insolventním návrhu 
- Neplatnost, neúčinnost a odporovatelnost právních úkonů 
- Přihlašování pohledávek, přezkumné jednání, popírání pravosti, výše a pořadí 

přihlášených pohledávek 
- Průběh řízení (rozhodnutí o insolventním návrhu, stanovení způsobu úpadku) 
 

 



 
4) Konkurs 

- Prohlášení konkursu 
- Provoz a správa podniku 
- Zpeněžení majetku 
- Uspokojení pohledávek 
- Ukončení řízení 
- Nepatrný konkurs 

 
5) Reorganizace 

- Povolení reorganizace 
- Provoz a správa podniku 
- Reorganizační plán – jeho účinky a plnění 
- Splnění plánu 
- Konverze na konkurs  

 
 

 
Vzdělávací plán 

 
 

1. Úvod do problematiky insolvenčního práva – 60 min 
 

2. Prevence insolventnosti a dluhy podnikatele – 90 min 
 

3. Insolvenční řízení – 90 min 
 

4. Konkurs – 60 min 
 

5. Reorganizace – 60 min 
 
Celková doba vzdělávání: 360 minut 
 
 


