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III. 

 
 N á v r h   

 
ZÁKON 

 
ze dne …………… 2016, 

 
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

ČÁST PRVNÍ 

Změna insolvenčního zákona 
Čl. I 

V zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 
Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona 
č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., 
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 
Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona 
č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a 
zákona č. …/…. Sb., se v části druhé za hlavu čtvrtou vkládá nová hlava pátá, která včetně 
nadpisu a poznámky pod čarou č. 64 zní: 

„Hlava V 

Úpadek právnických osob vykonávajících hornickou činnost 

§ 388a 

(1) Ustanovení této hlavy se použijí na úpadek právnické osoby, která je oprávněna vykonávat 
hornickou činnost podle § 2 písm. b) nebo c) zákona o hornické činnosti, výbušninách a o 
státní báňské správě64), jestliže zaměstnává ke dni podání insolvenčního návrhu nejméně 500 
zaměstnanců v pracovním poměru, a právnické osoby, která s ní tvoří koncern. 

(2) Při postupu podle této hlavy se použijí, není-li stanoveno jinak a jde-li o úpadek osoby 
podle odstavce 1, též ustanovení ostatních částí zákona a ustanovení ostatních hlav části druhé 
zákona. 
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64) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

§ 388b 

V insolvenčním řízení podle této hlavy dbá insolvenční soud a insolvenční správce, aby 
přijatá řešení byla také v souladu s veřejným zájmem a právy a oprávněnými zájmy 
zaměstnanců dlužníka. 

§ 388c 

O zahájení insolvenčního řízení vyrozumí insolvenční soud neprodleně též Ministerstvo 
financí. 

§ 388d 

Zvláštní ustanovení o insolvenčním správci a dalších správcích 

(1) Insolvenční soud ustanoví insolvenčním správcem na návrh České republiky 
prostřednictvím Ministerstva financí (dále jen „Ministerstvo financí“) osobu, která je 
insolvenčním správcem se zvláštním povolením a se svým ustanovením souhlasí. Věta první 
se použije obdobně pro předběžného správce. 

(2) Není-li ustanoven insolvenční správce nebo zanikne-li jeho funkce, vyzve insolvenční 
soud Ministerstvo financí k podání návrhu na ustanovení insolvenčního správce a určí mu k 
tomu přiměřenou lhůtu, nejdéle však 7 dnů. Není-li podán návrh podle věty první v určené 
lhůtě a hrozí-li nebezpečí z prodlení, ustanoví insolvenční soud insolvenčního správce 
postupem podle § 25 odst. 3. Insolvenční správce ustanovený podle věty druhé může činit jen 
úkony, které nesnesou odkladu. Věty první až třetí se použijí obdobně pro předběžného 
správce. 

(3) Insolvenčního správce, předběžného správce nebo zástupce insolvenčního správce 
insolvenční soud odvolá (§ 31) nebo zprostí funkce (§ 32) také na návrh Ministerstva financí. 
Pro insolvenčního správce se ustanovení § 31 odst. 4 věty druhé použije obdobně. Pro 
zástupce insolvenčního správce se ustanovení § 29 a 30 nepoužijí. 

(4) Odděleného insolvenčního správce nebo zvláštního insolvenčního správce insolvenční 
soud zprostí funkce také na návrh Ministerstva financí. 

(5) Ustanovení § 25 odst. 1 věty druhé a třetí, § 25 odst. 2, 3 a 5, § 28 až 30 a § 31 odst. 2 se 
nepoužijí. 

§ 388e 

Zvláštní ustanovení o úvěrovém financování 

Insolvenční správce nebo předběžný správce uděluje dlužníku s dispozičními oprávněními 
souhlas k uzavírání smluv o úvěrovém financování. Není-li insolvenční správce nebo 
předběžný správce ustanoven, vyžaduje se souhlas insolvenčního soudu. Ustanovení § 58 
odst. 2 písm. c) tím není dotčeno; souhlas věřitelského výboru může na návrh insolvenčního 
správce nahradit insolvenční soud, odporuje-li to veřejnému zájmu nebo právům a 
oprávněným zájmům zaměstnanců dlužníka. 
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§ 388f 

Zvláštní ustanovení o moratoriu 

Insolvenční soud návrh na vyhlášení moratoria odmítne nebo moratorium zruší také tehdy, 
odporuje-li veřejnému zájmu nebo je-li v rozporu s právy a oprávněnými zájmy zaměstnanců 
dlužníka. 

§ 388g 

Zvláštní ustanovení o zrušení rozhodnutí schůze věřitelů 

Insolvenční soud na návrh insolvenčního správce zruší usnesení schůze věřitelů o způsobu 
řešení úpadku dlužníka (§ 150) a o reorganizačním plánu (§ 344), odporuje-li veřejnému 
zájmu nebo je-li v rozporu s právy a oprávněnými zájmy zaměstnanců dlužníka. 

§ 388h 

Zvláštní ustanovení o dispozičním oprávnění dlužníka v průběhu reorganizace 

(1) Právní úkony podle § 330 odst. 2 a § 355 odst. 2 činí dlužník s dispozičními oprávněními 
se souhlasem insolvenčního správce a věřitelského výboru, jinak jsou neplatné. 

(2) V případech podle § 330a odst. 1 vykonává dlužník s dispozičními oprávněními práva se 
souhlasem insolvenčního správce a věřitelského výboru, jinak se k tomu nepřihlíží.“. 

Dosavadní hlava pátá se označuje jako hlava šestá. 

Čl. II 
Přechodná ustanovení 

1. Zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 
použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní 
účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
zůstávají zachovány. 

2. Insolvenčního správce nebo předběžného správce, který byl ustanoven přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, insolvenční soud odvolá na návrh Ministerstva financí i bez splnění 
podmínek podle § 31 odst. 1 insolvenčního zákona. 

 

ČÁST DRUHÁ 

ÚČINNOST 
Čl. III 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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