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Pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh Marka Výborného a Petra Sadovského k vládnímu
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů,
sněmovní tisk č. 71
ve znění doporučeném usnesením ústavně právního výboru č. 79

Pozměňující návrh Marka Výborného a Petra Sadovského k vládnímu návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon) ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 71
ve znění usnesení ústavně právního výboru č. 79 ze dne 26. září 2018
Navržený § 412a se mění takto:
1. V navrženém znění § 412a odst. 1 písm. b) se číslo „50“ nahrazuje číslem „60“
Odůvodnění:
Možné osvobození dlužníka od zbytku dluhů, pokud v průběhu 3 let od schválení oddlužení
splatil nezajištěným věřitelům alespoň 50 % jejich pohledávek, není ve spravedlivém poměru
délky této doby a požadované výše splacených pohledávek. Úhrada pouhé poloviny pohledávek
není adekvátní, ve vztahu k 30 % procentům se jeví přiměřenější povinnost uhradit 60 %
pohledávek. Stran předpokládané námitky arbitrárnosti stanovené hodnoty, je nutné
připomenout, že takto jsou arbitrárně stanoveny procentní hranice i v současné úpravě, v návrhu
i v ostatních státech. Přesnou hranici nelze stanovit na základě matematických metod, či na
základě statistiky.

Platné znění s vyznačením změn:
§ 412a
Splnění oddlužení
(1) Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno,
jestliže
a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň
50 60 % jejich pohledávek,
c) dlužník v době po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno
a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno
spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že
tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 %
jejich pohledávek. , nebo
d) po dobu 7 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno.
(2) Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže dlužník řádně
splnil všechny povinnosti stanovené v rozhodnutí o schválení oddlužení.

