Příloha č. 1
V E Ř E J N Á K O N Z U L T A C E M I N I S T E R S T V A S P R A V E D L N O S T I ČR

"DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI S NOVÝM INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍM"
Autor příspěvku:

Vedle jména a příjmení uveďte: profesi, název instituce, v níž působíte, svou
emailovou adresu a telefonické spojení. Je-li autorů více, uveďte totéž
ohledně všech.

Afilace:

Pokud předložením příspěvku sledujete přímo či nepřímo zájem jakékoli
osoby či skupiny osob, uveďte jejich totožnost, a to alespoň obecným, avšak
dostatečně srozumitelných způsobem. (U komor, účelových sdružení
právnických a jiných osob, odborových organizací a jiných zájmových
organizací se bude předpokládat, že podnět je činěn v zájmu jejich členů či
osob, od nichž jejich členové zpravidla odvíjejí majetkový prospěch).
Uveďte, zda se popisovaná zkušenost týká insolvenčního řízení ohledně
podnikatele (symbolem "B") či nepodnikatele (symbolem "C"), případně
obou typů dlužníků (symbolem "U").

Typ dlužníka:

Uveďte, zda popisovaná zkušenost vznikla v důsledku pravidla hmotného
práva (symbolem "A"), pravidla procesního práva (symbolem "B"),
faktického chování strany či soudu (symbolem "C") či jinak (symbolem "D").

Typ zkušenosti:

Povaha zkušenosti:

Uveďte, zda příspěvek popisuje pozitivní (symbolem "P") či negativní
(symbolem "N") zkušenost.
Pokud se popisovaná zkušenost týká konkrétního ustanovení konkrétního
právního předpisu, uveďte zde toto (tato) ustanovení v souladu s citační
uzancí (např.: zák. 183/2007 Sb., § 98 odst. 4, písm. (a)).

Právní předpis:

Stručně popište (a) skutkové/procesní okolnosti, za nichž Vaše zkušenost
vznikla a (b) podstatu a Vámi pozorované důsledky problému či pozitivního
jevu, o který se jednalo.

Popis zkušenosti:

Je-li popisovaná zkušenost pozitivní, navrhněte prosím, jakým opatřením by
ji bylo podle Vašeho názoru možno replikovat. Je-li popisovaná zkušenost
negativní, navrhněte prosím stručně, jakým opatřením by ji bylo možno podle
Vašeho názoru odstranit.

Návrh řešení:

Uveďte datum odeslání příspěvku.

Datum příspěvku:

ZÁVAZNÝ FORMÁT PŘÍSPĚVKU (MAX 2 STRANY A4)

Poučení
Odesláním tohoto příspěvku:
- prohlašujete, že osoba/osoby, uvedené v poli "Autor příspěvku", jsou výhradními autory tohoto příspěvku a že informace
uvedené v poli "Afilace" jsou úplné a pravdivé,
- souhlasíte s tím, aby Váš příspěvek byl bez nároku na odměnu uveřejněn v elektronickém či tištěném výstupu konzultace, a
- souhlasíte s tím, aby údaje, uvedené v poli "Autor příspěvku" (s výjimkou telefonického spojení a emailové adresy), byly v
souvislosti s konzultací a v písemnostech či jiných dokumentech s ní souvisejících zveřejněny.

Ministerstvo spravedlnosti ČR
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