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Anotace modulu:
Obsahem modulu Insolvenční řízení a likvidace je seznámit posluchače s právní
úpravou řešení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (inslovenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vysvětleny budou
základní pojmy insolvenčního práva, popsán bude průběh insolvenčního řízení,
postavení účastníků řízení, soudu a insolvenčního správce a způsoby řešení úpadku
(konkurs, reorganizace, oddlužení). Součástí modulu je dále i vysvětlení průběhu
likvidace právnických osob podle současné právní úpravy, vycházející především
z občanského zákoníku, a popis jejích fází od zrušení až po zánik.
Cíl modulu:
Posluchači modulu Insolvenční řízení a likvidace by po jeho absolvování měli získat
přehled a orientaci v tzv. úpadkovém právu. Měli by ovládat pojmový aparát právních
předpisů upravujících úpadkové právo, orientovat se v jednotlivých fázích
insolvenčního řízení, znát možnosti řešení úpadku a jejich specifika, i postavení a
funkci jednotlivých procesních subjektů v insolvenčním řízení. Důraz bude kladem i
na praktické řešení základních procesních podání v insolvenčním řízení, jako je
insolvenční návrh, přihláška pohledávky, incidenční žaloba apod. V části týkající se
likvidace bude vysvětlena současná právní úprava, postavení likvidátora právnické
osoby a jeho funkce, i průběh likvidace až po zánik právnické osoby. Důraz bude
opět kladen i na řešení praktických problémů, jako zveřejnění likvidace, přihlášky
pohledávek do likvidace apod.
Zakončení modulu (seminární práce, případová studie) :
Modul bude zakončen zpracováním seminární práce o rozsahu 10 – 18 stran, na
témata, uvedená ve studijním materiálu k modulu, která bude oklasifikována.
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