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Problematika insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. 

Základní termíny: 
➢ Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka a způsob 

jeho řešení. Upraveno v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění 
(dále jen „InsZ“)

➢ Stav úpadku (§ 3 InsZ) nastává, když má dlužník více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 
dnů po lhůtě splatnosti, přičemž tyto závazky není schopen plnit; má se za to, že dlužník, který je 
podnikatelem a vede účetnictví, je schopen plnit své peněžité závazky,
• ...

VII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 500/2002 Sb. - podnikatelé
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