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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů

-2Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 27 ze
dne 4. února 2011 (tisk 233/1)
1. k článku I, v bodě 13. v § 200 odstavec 3 zní:
„(3) Dospěje-li insolvenční soud k závěru, že k popření pohledávky
přihlášeným věřitelem se nepřihlíží, odmítne je rozhodnutím, které může vydat jen do
skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce.“,
2. k článku I, v bodě 18. v § 202 odst. 3
slova „20 000 Kč“ se nahrazují slovy „10 000 Kč“,
3. k článku I. v bodě 18. v § 202 odstavec 4 zní:
„(4) Insolvenční soud může uložit přihlášenému věřiteli, který popřel
pohledávku, aby v incidenčním sporu složil i jistotu k zajištění náhrady škody nebo
jiné újmy, která by vznikla věřiteli popřené pohledávky nedůvodným popřením
pohledávky. Učiní tak jen na návrh věřitele popřené pohledávky, který doloží, že mu
vznik takové škody nebo jiné újmy zjevně hrozí. Jestliže však podle dosavadních
výsledků insolvenčního řízení lze očekávat, že popření pohledávky bude důvodné,
insolvenční soud návrh věřitele popřené pohledávky na složení této jistoty zamítne.
Přiměřeně se dále
použijí ustanovení občanského soudního řádu o jistotě
u předběžného opatření.“.
Ve druhém čtení dne 8. února 2011 nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.

V Praze dne 8. února 2011

JUDr. Jan C h v o j k a, v.r.
zpravodaj ústavně právního výboru

