Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců II.
Insolvenční zákon reguluje:
a) konkurs
b) vyrovnání
c) oddlužení
d) reorganizaci
Způsobem řešení úpadku není:
a) oddlužení
b) moratorium
c) konkurs
d) reorganizace
Dlužník může navrhnout
a) řešení úpadku jen jedním z možných způsobů
b) řešení úpadku kombinací možných způsobů
c) řešení úpadku jiným způsobem
d)
řešení úpadku podle Zákona o konkursu a vyrovnání
Insolvenční řízení lze vést
a) pouze před insolvenčním soudem
b) před insolvenčním soudem nebo arbitrážním soudem
c) před arbitrážním soudem
d) před okresním soudem, v jehož obvodu má dlužník sídlo/bydliště
Zajištěným věřitelem není věřitel:
a) jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem
b) jehož pohledávka je zajištěna výhradou vlastnického práva
c) jehož pohledávka je zajištěna právem obdobným právu zástavnímu a sjednaným podle zahraniční
právní úpravy
d) jehož pohledávka je zajištěna převodem práva
Spor o úpadek rozhoduje:
a) vždy insolvenční soud
b) insolvenční soud a věřitelé
c) insolvenční soud a insolvenční správce
d) věřitelé
Pokud některá skupina věřitelů neodsouhlasí reorganizační plán, insolvenční soud
a) vždy rozhodne o prohlášení konkursu
b) svolá novou schůzi věřitelů a hlasování se opakuje
c) ustanoví znalce k posouzení otázky, zda je nesouhlas dané skupiny důvodný
d) může přesto za zákonem stanovených podmínek reorganizaci schválit
Pro zjištění předlužení se zohledňují:
a) jen splatné pohledávky,
b) všechny pohledávky
c) jen budoucí pohledávky
d) budoucí provoz podniku
Do předlužení se může dostat:
a) kdokoliv
b) právnická osoba
c) podnikatel
d) jakákoliv fyzická osoba
Hrozící úpadek je nástroj chránící
a) dlužníka
b) věřitele
c) insolvenční soud
d) insolvenčního správce
Hrozící úpadek je definován jako
a) současné předlužení, jež povede k budoucí platební neschopnosti
b) současná platební neschopnosti, jež povede k budoucímu předlužení
c) předpoklad budoucího předlužení
d) předpoklad budoucí platební neschopnosti

Hrozící úpadek zjišťuje
a) dlužník
b) insolvenční soud
c) obecný soud dlužníka
d) věřitel
Pro hrozící úpadek může podat insolvenční návrh
a) kdokoliv
b) dlužník
c) věřitel
d) jen dva věřitelé
Se všemi věřiteli se v rámci insolvenčního řízení
a) zachází vždy stejně
b) zachází podle zásady, že věřitelé ve stejném nebo obdobném postavení mají rovné možnosti
c) zachází odlišně podle skupin
d) zachází podle vůle insolvenčního soudu
Zálohu na náklady insolvenčního řízení
a) musí složit každý na výzvu soudu
b) může požadovat insolvenční soud
c) může uložit insolvenční soud až do výše 30.000 Kč
d) musí uložit insolvenční soud až do výše 50.000 Kč
Právní postavení věřitelů se v rámci insolvenčního řízení odvíjí
a) zásadně od jejich předúpadkového postavení
b) od zjištění v rámci přezkumu jejich přihlášek (pohledávek)
c) od rozhodnutí soudu o jejich právním postavení
d) od rozhodnutí schůze věřitelů
Zasahování do práv nabytých v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení je:
a) zakázáno
b) zakázáno, ledaže zákon stanoví jinak
c) povoleno bez dalšího
d) zakázáno, ledaže insolvenční soud rozhodne jinak
Pro smlouvu uzavřenou 5 měsíců před zahájením insolvenčního zákona platí:
a) platnost není zahájením insolvenčního řízení dotčena
b) je zahájením insolvenčního řízení neúčinná
c) je zahájením insolvenčního řízení neplatná
d) je zahájením insolvenčního řízení nicotná
Procením subjektem není
a) insolvenční soud
b) přihlášený věřitel
c) nepřihlášený věřitel
d) správce podniku dlužníka
Převod pohledávky v průběhu insolvenčního řízení je
a) zakázán
b) povolen
c) vázán na souhlas insolvenčního soudu
d) vázán na souhlas věřitelského výboru
Seznam insolvenčních správců vede
a) krajský soud podle bydliště/sídla insolvenčního správce
b) Ministerstvo spravedlnosti
c) nevede se
d) insolvenční rejstřík
Ten, kdo není v seznamu insolvenčních správců zapsán se
a) nemůže stát insolvenčním správcem
b) může stát zvláštním insolvenčním správcem
c) může stát insolvenčním správcem
d) může stát odděleným insolvenčním správcem
Podmínkou pro výkon činnosti insolvenčního správce není:
a) bezúhonnost
b) vysokoškolské vzdělání výlučně v oboru ekonomie
c) uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu
d) složení kauce 100.000 Kč na účet Ministerstva spravedlnosti

Předběžný správce se
a) ustavuje vždy po zahájení insolvenčního řízení
b) ustavuje předběžným opatřením, byl-li dlužník omezen předběžným opatřením v nakládání
s majetkovou podstatou
c) ustavuje rozhodnutím insolvenčního soudu
d) ustavuje rozhodnutím schůze věřitelů
Insolvenčního správce:
a) může odvolat jen insolvenční soud
b) může odvolat první schůze věřitelů konaná po přezkumném jednání
c) může odvolat schůze věřitelů bez uvedení důvodu
d) může odvolat insolvenční soud bez uvedení důvodu
Oddělený správce:
a) je na rozhodování insolvenčního správce zcela nezávislý
b) je pomocný správce insolvenčního správce
c) může být současně insolvenčním správcem
d) může být odvolán první schůzí věřitelů po přezkumném jednání
Schůze věřitelů
a) je vrcholným věřitelským orgánem
b) se zřizuje, rozhodne-li tak insolvenční soud
c) je svolávána insolvenčním soudem
d) je svolávána insolvenčním správcem
Hlasovat na schůzi věřitelů
a) věřitel, kterému přiznala hlasovací právo schůze věřitelů
b) automaticky každý přihlášený věřitel
c) zjištěný věřitel
d) věřitel, kterému přiznal hlasovací právo insolvenční soud
Věřitel nesmí
a) nikdy hlasovat ve vlastní věcí
b) nikdy hlasovat ve věci věřitele, s kterým jedná ve shodě
c) nikdy hlasovat ve věci věřitele, který je mu osobou blízkou
d) hlasovat ve vlastní věci, ledaže jde o volbu věřitelského výboru
Likvidátor dlužníka
a) může podat insolvenční návrh
b) je účastníkem insolvenčního řízení
c) vykonává v průběhu insolvenčního řízení svou funkci bez omezení
d) vykonává v průběhu insolvenčního řízení svou funkci jen v rozsahu, v jakém nepřešla na
insolvenčního správce
V insolvenčním řízení
a) se doručuje vyhláškou
b) se doručuje jen prostřednictvím úřední desky soudu
c) se vždy doručuje každému účastníkovi řízení zvlášť
d) se doručuje prostřednictvím obchodního rejstříku
V insolvenčním řízení
a) je odvolání vždy nepřípustné
b) je odvolání přípustné, stanoví-li tak zákon
c) je odvolání vždy přípustné
d) je dovolání vždy nepřípustné
Řízení zahájená před 1.1.2008
a) se dokončí podle dosavadních právních předpisů
b) se dokončí podle insolvenčního zákona
c) se dokončí podle toho právního předpisu, který je pro věřitele výhodnější
d) se dokončí podle právní předpisu, který zvolí insolvenční soud
Insolvenční návrh
a) se podává na formuláři
b) se podává písemně
c) musí být opatřen, má-li listinnou formu, úředně ověřeným podpisem navrhovatele
d) může být podán emailem se zaručeným elektronickým podpisem navrhovatele
Povinnost podat insolvenční návrh stíhá
a) každého, kdo je v úpadku
b) podnikatele, který je v úpadku

c) právnickou osobu, která je v úpadku
d) Českou národní banku
Insolvenční řízení je zahájeno
a) podáním insolvenčního návrhu
b) zveřejněním vyhlášky oznamující zahájení řízení
c) rozhodnutím o úpadku
d) uplynutím 2 hodin od podání insolvenčního návrhu
Insolvenční návrh musí obsahovat:
a) označení insolvenčního navrhovatele
b) označení dlužníka
c) údaj o obratu dlužníka za poslední účetní období
d) rozhodné skutečnosti odůvodňující úpadek
Po oznámení zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku se
a) nikdo nemůže dovolávat toho, že o insolvenčním řízení nevěděl
b) může své neznalosti o zahájení insolvenčního řízení dovolávat jen ten, kdo prokáže, že se to dozvědět
nemohl
c) každý může dovolávat své neznalosti o zahájení insolvenčního řízení
d) může neznalosti o zahájení insolvenčního řízení dovolávat jen dlužník
Po zahájení insolvenčního řízení
a) může vzniknout nové zajištění, jehož předmětem je majetek dlužníka, ale jen se souhlasem schůze
věřitelů
b) nemůže vzniknout nové zajištění, jehož předmětem je majetek dlužníka
c) může vzniknout nové zajištění, jehož předmětem je majetek dlužníka, jen pokud tak rozhodne soud
d) může vzniknout nové zajištění, jehož předmětem je majetek dlužníka, ale pouze v rámci tzv.
úvěrového financování
Provedení úkonu v rozporu s omezeními spojenými se zahájením insolvenčního řízení
a) zakládá absolutní neplatnost
b) zakládá relativní neplatnost
c) zakládá neúčinnost
d) zůstává bez vlivu na učiněné jednání
Moratorium
a) je pouze pro podnikatele
b) vyžaduje souhlas věřitelů
c) může trvat až 6 měsíců
d) může být povoleno i před zahájením insolvenčního řízení
V době trvání moratoria
a) lze prohlásit úpadek
b) může dlužník upřednostňovat kteréhokoliv ze svých věřitelů
c) může dlužník upřednostňovat věřitele, jejichž pohledávky bezprostředně souvisí s provozem podniku
d) nemůže dlužník upřednostnit žádného věřitele
Soud odmítne insolvenční návrh, který
a) není podán na předepsaném formuláři
b) neobsahuje povinné náležitosti návrhu
c) není ve vymezené lhůtě doplněn o povinné přílohy
d) neobsahuje úředně ověřený podpis navrhovatele
Insolvenční návrh lze zamítnout
a) vždy, má-li dlužník nedostatek majetku
b) není-li osvědčen úpadek
c) vezme-li navrhovatel insolvenční návrh zpět
d) není-li insolvenční návrh podán v pracovní době soudu
Současně s rozhodnutím o úpadku
a) insolvenční soud vždy prohlásí konkurs
b) insolvenční soud vždy rozhodne o způsobu řešení úpadku
c) prohlásí insolvenční soud konkurs, není-li možné jiné řešení úpadku
d) povolí reorganizaci, je-li insolvenčním navrhovatelem dlužník s nejméně 100 zaměstnanci
Incidenční spory zpravidla rozhoduje
a) obecný soud dlužníka
b) stejný insolvenční soudce, který vyřizuje dané insolvenční řízení
c) jiný soudce insolvenčního soudu než soudce, který vyřizuje dané insolvenční řízení
d) arbitrážní soud

Přihláška pohledávky za dlužníkem
a) se podává na formuláři
b) je podáním, které je možno učinit ústně do protokolu u insolvenčního soudu
c) má pro účinky lhůty k promlčení stejné účinky jako žaloba
d) se podává nejpozději ve lhůtě vymezené v rozhodnutí o úpadku
Přihláška pohledávky musí obsahovat:
a) výši pohledávky
b) hodnotu zajištění
c) důvod vzniku pohledávky
d) podpis
Pohledávka ze smlouvy uzavřené v průběhu insolvenčního řízení osobou s disposičním oprávněním
a) je pohledávkou za majetkovou podstatou
b) je pohledávkou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou postavenou
c) je běžná pohledávka
d) je pohledávka II. skupiny
V insolvenčním řízení se neuspokojují
a) úroky přirostlé po rozhodnutí o úpadku
b) smluvní pokuty, u nichž právo na jejich uplatnění vzniklo před zahájením insolvenčního řízení
c) pohledávka na výživném
d) úroky z prodlení z pohledávek, které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku
Započtení není přípustné:
a) od okamžiku podání návrhu na povolení moratoria
b) po dobu trvání moratoria
c) od okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku
d) až od okamžiku zveřejnění usnesení o povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku
Lhůta pro podání incidenční žaloby navazující na popření pohledávky
a) činí 30 dnů
b) činí 30 pracovních dnů
c) činí 2 měsíce
d) záleží na rozhodnutí insolvenčního soudu
Pohledávky za majetkovou podstatou
a) se nepřihlašují
b) se přihlašují
c) se uplatňují pořadem práva
d) se uplatňují incidenční žalobou
Pohledávka z výživného na nezletilé dítě
a) je pohledávka I. skupiny
b) je pohledávka za majetkovou podstatou
c) je pohledávka na roveň pohledávce za majetkovou podstatou postavená
d) je běžná pohledávka
Do majetkové podstaty
a) patří bezvýjimečně veškeré věci ve vlastnictví dlužníka
b) patří celá věc, i když je dlužník pouze podílovým spoluvlastníkem
c) patří i majetek manžela dlužníka, který má tento manžel ve svém výlučném vlastnictví
d) nepatří dlužníkovi poskytnuté účelové vázané dotace ze státního rozpočtu
Majetek třetích osob, kterým byl zajištěn dlužníkův dluh
a) náleží bezvýjimečně do majetkové podstaty
b) náleží do majetkové podstaty nebo alespoň jeho náhrada v penězích
c) správce sepíše při splnění podmínek ust. § 27 odst. 5 insolvenčního zákona
d) musí být vydán insolvenčnímu správci
Majetek, který do majetkové podstaty nepatří
a) zůstává v disposiční sféře dlužníka, jde-li o majetek dlužníka
b) přechází do disposiční sféry insolvenčního správce jako zvláštní majetková podstata
c) musí insolvenční správce vydat tomu, kdo má na jeho vydání právo
d) spravuje insolvenční soud
Podnik
a) není součástí majetkové podstaty
b) je součástí majetkové podstaty
c) musí být prodán bezvýjimečně jednou smlouvou
d) musí být prodán bezvýjimečně ve veřejné dražbě

Žaloba na vyloučení musí být podána
a) do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o soupisu majetkové podstaty
b) do 60 dnů ode dne vyrozumění o soupisu majetkové podstaty
c) kdykoliv v promlčecí době
d) do 30 dnů ode dne zveřejnění soupisu majetkové podstaty v insolvenčním rejstříku
Po dobu trvání moratoria je započtení
a) bezvýjimečně nepřípustné
b) nepřípustné, ledaže insolvenční soud předběžným opatřením určil jinak
c) přípustné jen tehdy, jestliže zákonné podmínky daného započtení byly splněny až po vyhlášení
moratoria
d) bezvýjimečně přípustné
Od okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku je započtení
a) bezvýjimečně nepřípustné
b) nepřípustné, ledaže insolvenční soud předběžným opatřením určil jinak
c) přípustné jen tehdy, jestliže zákonné podmínky daného započtení byly splněny až po podání návrhu
na povolení reorganizace
d) bezvýjimečně přípustné
Je-li možné, aby dlužníkovo jednání bylo neplatné a současně mu bylo možné odporovat podle
insolvenčního zákona
a) přednost má zkoumání neplatnosti
b) přednost má zkoumání neúčinnosti
c) obé se zkoumá současně
d) případná přednost bude záležet na rozhodnutí insolvenčního soudu
Odpůrčí žalobu může podat
a) dlužník
b) insolvenční správce
c) věřitelský výbor
d) věřitel, výše jehož pohledávky převyšuje 30% celkové výše přihlášených pohledávek
Neúčinnosti se nelze dovolávat
a) u dlužníka právnické osoby
b) u dlužníka fyzické osoby
c) u dlužníka, který je zdravotní pojišťovnou
d) u dlužníka, který si to ve smlouvě, která by byla přezkoumávána, sjedná
Neúčinnosti se lze dovolávat u těch jednání dlužníka, učiněných před zahájením insolvenčního řízení,
a) která zkracovala věřitele
b) která zvýhodňovala věřitele
c) která byla učiněna mimo běžný obchodní styk
d) u kterých porušil péči řádného hospodáře
V případě úspěchu odpůrčí žaloby je ten, kdo měl z takového jednání prospěch:
a) povinen ho vydat do majetkové podstaty
b) povinen ho vydat dlužníkovi
c) povinen ho vydat věřitelskému výboru
d) povinen ho plnit do úschovy insolvenčního soudu
Konkurs znamená
a) zpeněžení majetku dlužníka a rozdělení výtěžku mezi věřitele
b) likvidační způsob řešení úpadku
c) reorganizaci dlužníka
d) bezvýjimečný prodej podniku jako celku v rámci zpeněžování
Prohlášením konkursu správa dlužníkova majetku:
a) přechází na insolvenčního správce
b) nepřechází na insolvenčního správce
c) přechází na insolvenčního správce, jen rozhodne-li tak insolvenční soud
d) zůstává v rukou dlužníka
Prohlášením konkursu
a) se dlužníkovy závazky považují za splatné
b) se dlužníkovy pohledávky považují za splatné
c) nezaniká prokura
d) zaniká plná moc dlužníkova advokáta udělená pro vymáhání pohledávky
Od okamžiku zveřejnění návrhu na povolení oddlužení v insolvenčním rejstříku je započtení

a) bezvýjimečně nepřípustné
b) nepřípustné, ledaže insolvenční soud předběžným opatřením určil jinak
c) přípustné tehdy a jen tehdy, jestliže zákonné podmínky daného započtení byly splněny až po podání
návrhu na povolení oddlužení
d)
bezvýjimečně přípustné
Nájemní smlouvu po prohlášení konkursu
a) insolvenční správce musí vždy vypovědět
b) může insolvenční správce plnit
c) může insolvenční správce vypovědět
d) nemůže insolvenční správce vypovědět
Prohlášením konkursu se
a) přerušují všechna soudní řízení
b) staví promlčecí doba
c) přerušuje promlčecí doba
d) nepřerušuje dědické řízení
Po prohlášení konkursu
a) lze nařídit exekuci na majetek dlužníka
b) nelze nařídit exekuci na majetek dlužníka
c) lze exekuci na majetek dlužníka provést
d) nelze provést výkon rozhodnutí postihující majetek dlužníka
Prohlášením konkursu
a) zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela
b) nezaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela, ledaže insolvenční soud rozhodne jinak
c) zaniká pracovní poměr dlužníka
d) zaniká podílové spoluvlastnictví u věcí, u nichž je dlužník jedním ze spoluvlastníků
Existenční potřeby dlužníka v konkursu a jeho rodiny
a) platí insolvenční správce z majetkové podstaty podle pokynu soudu
b) platí insolvenční správce z majetkové podstaty podle pokynu věřitelského výboru
c) platí insolvenční správce z majetkové podstaty podle pokynu schůze věřitelů
d) se nemusí hradit z majetkové podstaty
Majetkovou podstatu lze zpeněžit
a) fyzickým zničením věci
b) veřejnou dražbou
c) prodejem mimo dražbu
d) darováním
Majetkovou podstatu
a) lze zpeněžit jako celek
b) nelze zpeněžit jako celek
c) lze zpeněžit jako celek, jen jedná-li se o podnik
d) lze zpeněžit jako celek, jen rozhodne-li tak schůze věřitelů
Při prodeji podniku v rámci konkursu
a) se použijí ustanovení obchodního zákoníku o prodeji podniku, ledaže insolvenční zákon stanoví jinak,
b) se nepoužijí ustanovení obchodního zákoníku
c) přecházejí na nabyvatele všechny dlužníkovy dluhy spojené s podnikem
d) nepřecházejí na nabyvatele vzniklé dlužníkovy peněžité dluhy spojené s podnikem
Předběžným opatřením v insolvenčním řízení lze také
a) udělit souhlas se započtením
b) zakázat započtení
c) ustanovit předběžného správce
d) vzít dlužníka do vazby
Zajištění věřitelé jsou v konkursu uspokojováni
a) do 80% hodnoty zajištění
b) do 70% hodnoty zajištění
c) z hodnoty zajištění bez odečtení jakékoliv částky
d) z hodnoty zajištění po odečtení nákladů na správu a zpeněžení předmětu zajištění a po odečtení částky
připadající na odměnu insolvenčního správce
Věřitelé se v konkursu uspokojují
a) podle skupin
b) podle toho, zda jsou zajištění nebo nezajištění
c) podle podmínek podřízenosti

d) podle volné úvahy insolvenčního správce
Konečná zpráva
a) obsahuje celkovou charakteristiku činnosti správce
b) neobsahuje vyčíslení nákladů správce
c) obsahuje zdůvodnění mimořádných (neobvyklých) nákladů spojených se správou majetkové podstaty
d) obsahuje přehled zpeněžení majetku
Účetní závěrku sestavuje v konkursu
a) insolvenční správce
b) dlužník
c) schůze věřitelů
d) věřitelský výbor
Proti konečné zprávě lze
a) podávat námitky
b) podat stížnost
c) podat rozklad
d) podat dovolání
Rozvrhové usnesení
a) vychází z údajů ve schválené konečné zprávě
b) je rozhodnutím, kterým se insolvenční řízení končí
c) je součástí konečné zprávy
d) není součástí konečné zprávy
Je-li zrušen konkurs na majetek právnické osoby, protože je její majetek zcela nepostačující
a) je toto rozhodnutí důvodem pro její výmaz z obchodního rejstříku
b) je toto rozhodnutí důvodem pro její výmaz z veřejného rejstříku
c) je toto rozhodnutí důvodem pro její likvidaci
d) nemá toto rozhodnutí na její likvidaci nebo výmaz z obchodního rejstříku vliv
Nepatrný konkurs
a) je zákonem používaný pojem pro případ, kde se do insolvenčního řízení přihlásí nejvýše 10 věřitelů
b) je zákonem používaný pojem pro případ, kdy výnos zpeněžení nepostačuje na úhradu nákladů
konkursu
c) je procesním zjednodušením konkursu
d) je zvláštní odchylkou od reorganizace při malém obratu dlužníka
Nepatrný konkurs lze použít
a) na kohokoliv, dle rozhodnutí insolvenčního soudu
b) na podnikatele, pokud jeho celkový obrat za poslední účetní období nepřesáhne milion korun
c) na jakoukoliv nepodnikající fyzickou osobu
d) na jakoukoliv nepodnikající právnickou osobu
Nepatrný konkurs
a) lze zrušit a přejít na běžný konkurs
b) nelze zrušit a přejít na normální konkurs
c) nelze prohlásit, pokud s tím nesouhlasí věřitelé
d) nelze zrušit
Insolvenční řízení s evropským prvkem se
a) řídí výlučně insolvenčním zákonem
b) se řídí výlučně nařízením Rady č. 1346/2000
c) se řídí insolvenčním zákonem a nařízením Rady č. 1346/2000
d) se řídí mezinárodním právem veřejným
Insolvenční řízení s mezinárodním prvkem (mimo zemí EU) se řídí
a) Rezolucí Valného shromáždění OSN o mezinárodním úpadku
b) insolvenčním zákonem
c) nařízením Rady EU č. 1346/2000
d) zákonem o konkursu a vyrovnání
Nařízení Rady č. 1346/2000
a) je i na území ČR přímo účinné
b) je přímo účinné v celé EU bez výjimek
c) je přímo účinné v celé EU s výjimkou Dánska
d) není přímo účinné
Pří výkladu Nařízení Rady č. 1346/2000
a) má přednost české znění
b) má přednost anglické znění

c) všechna znění jsou rovnocenná
d) bude záležet na preferenci insolvenčního soudu
Výklad Nařízení Rady č. 1346/2000 provádí
a) Evropský soudní dvůr
b) Mezinárodní soudní dvůr
c) Evropský soud pro lidská práva
d) český Ústavní soud
Nařízení Rady č. 1346/2000 se
a) vztahuje na všechny způsoby řešení úpadku upravené insolvenčním zákonem
b) nevztahuje na reorganizaci
c) nevztahuje na oddlužení
d) nevztahuje na konkurs
Nařízení Rady č. 1346/2000
a) nelze použít na úpadek banky
b) lze použít na úpadek finanční instituce
c) lze použít na úpadek ČNB
d) lze použít na úpadek všech osob bezvýjimečně
K zahájení insolvenčního řízení s evropským prvkem je
a) bezvýjimečně příslušný stát, kde se nachází dlužníkovo zapsané sídlo
b) příslušný stát, kde jsou soustředěny dlužníkovy hlavní zájmy
c) příslušný kterýkoliv stát, který rozhodne jako první
d) příslušný stát, který si zvolil dlužník
Vedlejší řízení lze zahájit
a) jsou-li na území příslušného státu obchodovány na burze akcie dlužníka
b) je-li na území příslušného státu umístěna dlužníkova provozovna
c) je-li na území příslušného státu umístěna dceřiná společnost dlužníka
d) jen bylo-li zahájeno hlavní řízení
Vedlejší řízení může být zahájeno jen jako
a) řízení konkursní
b) řízení o reorganizaci
c) řízení o oddlužení
d) řízení o vyrovnání
Účinky zahájení hlavního insolvenčního řízení nastávají
a) automaticky na území všech členských států Rady Evropy
b) automaticky na území členských států EU s výjimkou Dánska
c) automaticky na celém území Evropy
d) na území těch evropských států, u nichž tak rozhodl insolvenční soud
Členský stát musí zahájené hlavní insolvenční řízení
a) vždy uznat zvláštním rozhodnutím o uznání
b) uznat bez jakýchkoli výjimek
c) uznat, ledaže by to narušilo veřejný pořádek
d) uznat jen, pokud s tím dlužník souhlasí
Rozhoduje-li insolvenční soud v oddlužení splátkovým kalendářem o tom, že dlužníkovi bude ponechána
vyšší než exekucí nepostižitelná částka, přihlíží k
a) důvodům úpadku
b) doporučení věřitelů
c) opatřením, která dlužník činí ke snížení svých příjmů
d) opatřením, která dlužník činí ke zvýšení svých závazků
Insolvenční správce hlavního řízení může své pravomoci vykonávat
a) i na území jiného členského státu, kde je dlužníkův majetek a nebylo-li zahájeno vedlejší řízení
b) výlučně na území státu, kde byl jmenován
c) na území jiného členského státu, jen souhlasí-li s tím daný národní insolvenční soud
d) na území kteréhokoli členského státu EU ,a to bez ohledu na to, zda v daném státě bylo zahájeno
vedlejší řízení
Hostující insolvenční správce je pojem označující
a) správce jmenovaného zahraničním soudem, který působí na území České republiky
b) správce, kterého ustanovil český insolvenční soud dlužníkovi, který je registrován mimo území České
republiky
c) správce z jiného státu EU, který má v úmyslu dočasně či příležitostně vykonávat tuto funkci i v České
republice

d) osobu, které správce udělil plnou moc k zastupování
Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí :
a) doba trvání je šest let,
b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%, pokud není s věřitelem dohodnuto plnění
nižší,
c) veškerý majetek dlužníka je zpeněžován,
d) osobou s dispozičním oprávněním s majetkem dlužníka je insolvenční správce.
Pro oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty obecně platí :
a) zpeněžení majetku provádí dlužník,
b) zpeněžuje se i majetek nabytý dlužníkem po schválení oddlužení,
c) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%, pokud není s věřitelem dohodnuto plnění
nižší,
d) po ukončení zpeněžování podá insolvenční správce konečnou zprávu.
Mimořádné splátky při oddlužení splátkovým kalendářem:
a) se vůbec neprovádí,
b) provádí dlužník jednou za půl roku,
c) provádí správce jednou ročně,
d) provádí dlužník, kdykoliv získá mimořádný příjem.
Mimořádným příjmem dlužníka při oddlužení splátkovým kalendářem je:
a) výtěžek zpeněžení daru,
b) výhra v loterii,
c) výtěžek zpeněžení zděděného majetku,
d) autorská odměna.
Po dobu trvání oddlužení splátkovým kalendářem je dlužník povinen:
a) podávat čtvrtletně insolvenčnímu správci zprávu o svých příjmech,
b) oznámit nejpozději do konce každého kalendářního roku změnu bydliště,
c) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost,
d) oznámit bez zbytečného odkladu změnu zaměstnání.
Po pěti letech splátek, kterými obdrželi nezajištění věřitelé 38% svých pohledávek, při oddlužení
splátkovým kalendářem :
a) zaniká dlužníkova povinnost zaplatit neuhrazené zbytky pohledávek věřitelů automaticky ze zákona,
b) zaniká dlužníkova povinnost zaplatit neuhrazené zbytky pohledávek věřitelů na základě rozhodnutí
soudu o osvobození dlužníka od placení pohledávek; soud rozhoduje bez návrhu,
c) zaniká dlužníkova povinnost zaplatit neuhrazené zbytky pohledávek věřitelů na základě rozhodnutí
soudu o osvobození dlužníka od placení pohledávek; soud rozhoduje jen na návrh dlužníka,
d) povinnost dlužníka zaplatit neuhrazené zbytky pohledávek věřitelů nezaniká.
V průběhu oddlužení splátkovým kalendářem vyjde najevo, že po schválení oddlužení dlužník zakoupil a
využil zahraniční zájezd s úhradou ceny 12 měsíčními splátkami, přičemž již 3 splátky cestovní kanceláři
nezaplatil.
a) Tato skutečnost nemá na oddlužení vliv.
b) Tato skutečnost povede k prodloužení doby trvání splátkové kalendáře.
c) Tato skutečnost povede k zrušení schváleného oddlužení a zastavení insolvenčního řízení.
d) Tato skutečnost povede k zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na dlužníka.
Věřitelé v oddlužení :
a) hlasují, zda oddlužení přijímají, a následně i o způsobu oddlužení,
b) hlasují jen o způsobu oddlužení,
c) mohou hlasovat výlučně osobně (resp. zástupcem) na schůzi věřitelů,
d) mohou hlasovat osobně (resp. zástupcem) na schůzi věřitelů nebo hlasovacím lístkem.
Pokud návrh na povolení oddlužení neobsahuje všechny zákonem stanovené přílohy:
a) insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne,
b) insolvenční soud vyzve osobu, která návrh podala, k doplnění příloh ve lhůtě 15 dnů,
c) insolvenční soud vyzve osobu, která návrh podala, k doplnění příloh ve lhůtě, jež nesmí být delší než
7 dnů,
d) insolvenční soud vyzve osobu, která návrh podala k doplnění příloh, ale pouze tehdy pokud sám návrh
na povolení oddlužení není nesrozumitelný nebo neurčitý.
Insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne pokud:
a) návrh na povolení oddlužení dlužníka podal pouze věřitel,
b) návrh na povolení oddlužení znovu podal dlužník, o jehož návrhu na povolení oddlužení insolvenční
soud již dříve rozhodl,
c) je zřejmé, že bude zajištěným věřitelům v průběhu oddlužení vyplaceno méně než 30% jejich

pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí
d) je zřejmé, že bude nezajištěným věřitelům v průběhu oddlužení vyplaceno méně než 30% jejich
pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí
Pohledávku v oddlužení může popírat :
a) správce,
b) věřitel,
c) dlužník,
d) státní zastupitelství.
Návrh na oddlužení může podat:
a) každá fyzická osoba,
b) fyzická osoba, která není podnikatelem,
c) právnická osoba, která není podnikatelem,
d) věřitel dlužníka, přičemž dlužník musí být fyzickou osobou.
Návrh na povolení oddlužení:
a) musí být podán na stanoveném formuláři,
b) musí obsahovat úředně ověřený podpis dlužníka, pokud je podáván zároveň jako insolvenční návrh,
c) musí dlužník, je-li insolvenčním navrhovatelem, podat nejpozději do 15 dnů od podání insolvenčního
návrhu,
d) musí dlužník, není-li insolvenčním navrhovatelem, podat nejpozději 10 dnů před první schůzí věřitelů,
která se má konat po rozhodnutí o úpadku.
Na schůzi věřitelů, na jejímž programu je projednání způsobu oddlužení:
a) dlužník není předvoláván,
b) dlužník je předvoláván, ale nemusí se dostavit,
c) dlužník je předvoláván a musí se dostavit osobně nebo jeho zástupce; nedostaví-li se, insolvenční
soud oddlužení neschválí,
d) je předvoláván a musí se dostavit osobně; neomluvené nedostavení se považuje za zpětvzetí návrhu na
oddlužení.
Po povolení oddlužení zaslal věřitel soudu a na vědomí správci přípis označený jako „Hlasovací lístek“, ve
kterém uvedl, pro který způsob oddlužení hlasuje. Přípis byl podepsán, ale podpis nebyl úředně ověřen:
a) hlasovací lístek je platný a bude připočítán k hlasům věřitelů na schůzi přítomných,
b) hlasovací lístek je vadný, správce vyzve věřitele k doplnění úředně ověřeného podpisu ve lhůtě 3 dnů,
c) k hlasovacímu lístku se nepřihlíží, soud o tom učiní záznam, který zveřejní v insolvenčním rejstříku,
d) k hlasovacímu lístku se nepřihlíží, o čemž věřitele správce neprodleně vyrozumí.
1V průběhu oddlužení splátkovým kalendářem:
a) insolvenční správce vůbec nepůsobí,
b) insolvenční správce podává pravidelné zprávy soudu a věřitelskému výboru,
c) insolvenční správce každý kalendářní měsíc obdrží od zaměstnavatele dlužníka postižitelnou část jeho
příjmu a provádí její rozvržení mezi věřitele,
d) insolvenční správce vykonává dohled nad činností dlužníka.
Výkon rozhodnutí postihující majetek ve vlastnictví dlužníka nelze provést:
a) od okamžiku podání insolvenčního návrhu,
b) od okamžiku zveřejnění insolvenčního návrhu v insolvenčním rejstříku,
c) od okamžiku vyvěšení vyhlášky oznamující zahájení insolvenčního řízení na úřední desce
insolvenčního soudu,
d) od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku.
Zjednodušenou formou konkursu podle insolvenčního zákona je:
a) nepatrný konkurs,
b) malý konkurs,
c) bagatelní konkurs,
d) konkurs malého rozsahu.
O nepatrný konkurs se jedná:
a) jde-li o konkurs na kteroukoliv fyzickou osobu,
b) jde-li o konkurs na kteroukoliv právnickou osobu, která není podnikatelem,
c) jde-li o konkurs na fyzickou osobu, která není podnikatelem,
d) jde-li o konkurs na právnickou osobu, která nesmí být obchodní společností.
O nepatrný konkurs se jedná pokud
a) poslední obrat dlužníka nepřesáhl 1 mil Kč a dlužník má méně než 50 věřitelů,
b) poslední obrat dlužníka nepřesáhl 2 mil. Kč nebo dlužník má méně než 50 věřitelů,
c) poslední obrat dlužníka nepřesáhl 2 mil. Kč a dlužník nemá více než 50 věřitelů,
d) poslední obrat dlužníka nepřesáhl 3 mil. Kč a dlužník nemá více než 50 věřitelů.

Bylo-li rozhodnuto, že konkurs je nepatrný:
a) k vyloučení nedobytných pohledávek postačuje souhlas věřitelského orgánu,
b) k uzavření dohody o vypořádání společného jmění manželů dlužníka nepotřebuje správce žádný
souhlas,
c) k prodeji movitých věcí mimo dražbu není třeba žádného souhlasu,
d) konečnou zprávu lze přednést již při přezkumném jednání.
Dlužník má 19 věřitelů, o nepatrný konkurs půjde:
a) pokud výše jeho splatných závazků nepřevyšuje 2 mil. Kč,
b) pokud hodnota jeho majetku nepřevyšuje 2 mil. Kč,
c) pokud výše jeho obratu za poslední účetní období nepřevyšuje 2 mil. Kč,
d) pokud nemá závazky vůči zaměstnancům.
Česká s.r.o. uzavře na vídeňském veletrhu s maďarskou a.s. kupní smlouvu, která obsahuje ujednání, že se
řídí německým právem. Maďarská společnost zboží dodá, ale není zaplaceno. Maďarská společnost chce
podat na českou společnost insolvenční návrh. Mezinárodní pravomoc takovýto návrh projednat mají
soudy:
a) rakouské,
b) německé,
c) české,
d) maďarské.
Do insolvenčního řízení probíhajícího v České republice může věřitel sídlící ve Francii přihlásit svou
pohledávku:
a) česky,
b) anglicky,
c) francouzsky bez jakéhokoli údaje v češtině,
d) francouzsky s českým záhlavím „Přihlášení pohledávky“.
Přihlásila-li v Německu sídlící obchodní společnost do insolvenčního řízení probíhajícího v České
republice svou pohledávku v němčině:
a) k přihlášce se nepřihlíží,
b) správce musí zajistit překlad do češtiny na náklady podstaty,
c) věřitel může být vyzván k předložení překladu,
d) soud musí zajistit překlad do češtiny na náklady státu.
Hlavní úpadkové řízení týkající se akciové společnosti zapsané v českém obchodním rejstříku:
a) bude vždy probíhat v České republice,
b) bude probíhat ve státě, kde je bydliště většiny členů představenstva,
c) bude probíhat v členském státě EU, ve kterém budou soustředěny hlavní zájmy dlužníka,
d) bude probíhat v České republice, ledaže by bylo prokázáno, že hlavní zájmy dlužníka jsou
soustředěny v jiném členském státě EU.
Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 se vztahuje i na:
a) Turecko,
b) Švýcarsko,
c) Dánsko,
d) Estonsko.
Evropský soudní dvůr se k výkladu pojmu „soustředěny hlavní zájmy dlužníka“ vyslovil v rozhodnutí ve
věci:
a) Eurofood,
b) Exel,
c) Simmenthal I,
d) Baranovichi.
Český insolvenční správce zjistí, že dlužníkovo auto se nachází v Německu. Správce může vozidlo
přemístit do ČR:
a) se souhlasem českého soudu,
b) se souhlasem německého insolvenčního soudu,
c) bez jakéhokoli souhlasu za podmínky, že v Německu neprobíhá jiné úpadkové řízení týkající se téhož
dlužníka,
d) správce vozidlo přemístit nemůže.
Správce ustanovený v úpadkovém řízení ve Španělsku může doložit v České republice své ustanovení:
a) úředně ověřenou kopií španělského rozhodnutí,
b) úředně ověřenou kopií španělského rozhodnutí s apostillou,
c) úředně ověřeným překladem španělského rozhodnutí do češtiny,
d) překladem španělského rozhodnutí do angličtiny.

Insolvenční správce je v průběhu insolvenčního řízení ustanoven nejpozději:
a) ve vyhlášce oznamující zahájení insolvenčního řízení,
b) v rozhodnutí o úpadku,
c) v rozhodnutí o způsobu řešení úpadku,
d) 15 dnů před konáním první schůze věřitelů.
Správce, který vykonává funkci před rozhodnutím o úpadku, se nazývá:
a) zvláštní,
b) předběžný,
c) oddělený,
d) zastupující.
Dne 1.2. byl podán insolvenční návrh, na den 1.3. soud svolal první schůzi věřitelů, dne 1.4. soud rozhodl
o úpadku, na 2.5. soud svolal další schůzi věřitelů, na 1.6. soud svolal přezkumné jednání s tím, že po něm
bude následovat další schůze věřitelů. Věřitelé mohou insolvenčního správce odvolat z funkce:
a) kdykoliv rozhodnutím věřitelského výboru,
b) rozhodnutím na schůzi věřitelů konané 1.3.,
c) rozhodnutím na schůzi věřitelů konané 2.5.,
d) rozhodnutím na schůzi věřitelů konané 1.6.
V průběhu insolvenčního řízení insolvenční správce vážně onemocní. Do úvahy přichází:
a) rozhodnout o odvolání insolvenčního správce,
b) rozhodnout o zproštění insolvenčního správce,
c) ustanovit insolvenčnímu správci zástupce,
d) ustanovit odděleného správce.
Porušuje-li insolvenční správce své povinnosti, může být zproštěn výkonu funkce:
a) rozhodnutím soudu i bez návrhu,
b) rozhodnutím soudu na návrh věřitele,
c) rozhodnutím soudu na návrh osoby dotčené ve svých právech,
d) rozhodnutím schůze věřitelů.
Insolvenční zákon ukládá insolvenčnímu správci předkládat zprávu o své činnosti soudu:
a) nejméně jednou ročně,
b) nejméně jednou za půl roku,
c) jednou měsíčně,
d) ve lhůtách stanovených rozhodnutím věřitelského výboru.
Výše odměny insolvenčního správce určená podle vyhlášky č. 313/2007 Sb.:
a) nemůže být zvýšena ani snížena,
b) může být zvýšena,
c) může být snížena, zejména porušoval-li správce své povinnosti,
d) může být snížena, zejména nenavrhl-li správce částečný rozvrh, ačkoliv to stav zpeněžování
umožňoval.
Pohledávky dlužníka správce:
a) vymáhá osobně,
b) může bez dalšího vymáhat prostřednictvím advokáta, ovšem na svůj náklad,
c) může vymáhat prostřednictvím advokáta na účet podstaty se souhlasem soudu,
d) může vymáhat prostřednictvím advokáta na účet podstaty, je-li jeho využití účelné vzhledem
k rozsahu a náročnosti insolvenčního řízení, a to s předchozím souhlasem věřitelského výboru.
Nemovitost dlužníka správce:
a) zpeněžuje osobně,
b) může bez dalšího zpeněžit prostřednictvím realitní kanceláře, ovšem na svůj náklad,
c) může zpeněžit prostřednictvím realitní kanceláře na účet podstaty se souhlasem schůze věřitelů,
d) může zpeněžit prostřednictvím realitní kanceláře na účet podstaty se souhlasem soudu a věřitelského
výboru.
Správce požaduje od soudního exekutora sdělení údajů o majetku dlužníka. Exekutor:
a) musí údaje sdělit zcela zdarma,
b) může požadovat úhradu hotových výdajů,
c) může požadovat poplatek podle sazebníku Exekutorské komory,
d) nemusí údaje vůbec sdělit.
Schůzi věřitelů:
a) svolává správce,
b) svolává soud z vlastní iniciativy,
c) svolá soud na návrh správce,
d) svolá soud na návrh kteréhokoliv z věřitelů.

Na schůzi věřitelů:
a) hlasují věřitelé osobně přítomní,
b) hlasují přítomní zástupci věřitelů,
c) mohou nepřítomní věřitelé hlasovat prostřednictvím on-line elektronického připojení,
d) mohou nepřítomní věřitelé hlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku.
Rozhodnutí schůze věřitelů o způsobu zpeněžení majetku dlužníka soud:
a) nemůže zrušit,
b) může zrušit do jednoho týdne od konání schůze věřitelů,
c) může zrušit i bez návrhu,
d) může zrušit jen na návrh správce nebo věřitele, který hlasoval proti tomuto rozhodnutí.
Věřitelský výbor může mít:
a) 4 členy,
b) 3 členy,
c) 7 členů,
d) 8 členů.
Při volbě členů věřitelského výboru na schůzi věřitelů je na schůzi přítomen zajištěný věřitel č.1 se
zjištěnou pohledávkou 500 000 Kč a nezajištění věřitelé č. 2 a č.3, každý se zjištěnou pohledávkou
100 000 Kč. Každý z přítomných věřitelů navrhne sebe za člena věřitelského výboru. Pro věřitele č.1
hlasuje jen věřitel č.1. pro věřitele č.2 a č.3 hlasují věřitelé č.2 a č.3.
a) Věřitelský výbor nebyl zvolen, protože věřitel nemůže navrhovat sebe za člena věřitelského výboru.
b) Věřitelský výbor nebyl zvolen, protože jen věřitel č.1 obdržel nadpoloviční většinu hlasů přítomných
věřitelů.
c) Byl zvolen tříčlenný věřitelský výbor ve složení věřitel č.1, č.2 a č.3.
d) Věřitelský výbor nebyl zvolen, protože věřitel nemůže dát při volbě věřitelského výboru hlasy sám
sobě.
Jednání věřitelského výboru může svolat:
a) dlužník,
b) správce,
c) soud,
d) státní zástupce.
Dlužník dne 29. 12. 2007 sepíše návrh na konkurs, dne 31. 12. 2007 jej předá poště k přepravě, pošta
doručí návrh soudu 2. 1. 2008.
a) Návrh bude soudem projednán podle zákona o konkursu a vyrovnání.
b) Návrh bude soudem projednán podle insolvenčního zákona.
c) Soud navrhovatele vyzve k volbě, zda má být návrh projednán podle zákona o konkursu a vyrovnání
nebo podle insolvenčního zákona.
d) Návrh bude projednáván podle zákona o konkursu a vyrovnání, ale dlužník může navrhnout konverzi
do režimu insolvenčního zákona.
Řízení zahájená nejpozději 31. 12. 2007 budou dokončena:
a) podle zákona o konkursu a vyrovnání a dalších dosavadních předpisů,
b) podle zákona o konkursu a vyrovnání, pouze probíhající vyrovnání budou dokončena podle
ustanovení o reorganizaci,
c) podle insolvenčního zákona,
d) podle insolvenčního zákona, navrhne-li to věřitelský výbor a schválí to rozhodnutím soud.
Insolvenční rejstřík obsahuje:
a) seznam insolvenčních správců,
b) seznam dlužníků,
c) seznam insolvenčních soudců,
d) insolvenční spisy.
Který z těchto údajů dlužníka - fyzické osoby nesmí být zapsán do insolvenčního rejstříku:
a) datum narození,
b) rodné číslo,
c) bydliště,
d) identifikační číslo.
Který z těchto údajů insolvenčního správce – fyzické osoby nesmí být zapsán do insolvenčního rejstříku:
a) datum narození,
b) rodné číslo,
c) bydliště, pokud není zároveň sídlem,
d) sídlo.

V insolvenčním rejstříku se povinně zveřejní:
a) rozhodnutí soudu vydaná v průběhu insolvenčního řízení v anonymizované podobě,
b) rozhodnutí soudu vydaná v průběhu insolvenčního řízení bez provedené anonymizace,
c) rozhodnutí vydaná v incidenčních sporech,
d) rozhodnutí soudů, vydaná v jiných než incidenčních sporech, byl-li insolvenční správce účastníkem
takovéhoto řízení.
Podání, které zašle věřitel insolvenčnímu soudu v průběhu insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku:
a) nebude zveřejněno,
b) bude zveřejněno,
c) nebude vůbec podléhat anonymizaci,
d) bude podléhat anonymizaci, požádá-li o to věřitel nebo bude-li obsahovat osobní údaje třetí osoby.
Majetek dlužníka (právnické osoby) tvoří peníze ve výši 100 000 Kč, pohledávky 300 000 Kč a zboží
v hodnotě 500 000 Kč. Dlužník má pouze jediný závazek, a to vůči bance z nesplaceného úvěru, ve výši 1
mil. Kč. Celý závazek se stal splatný před 68 dny.
a) Dlužník je v úpadku ve formě platební neschopnosti.
b) Dlužník není v úpadku.
c) Dlužník je ve stavu hrozícího úpadku.
d) Dlužník je v úpadku ve formě předlužení.
Nepodnikající fyzická osoba každý měsíc ze svého platu splácí splátky 3 spotřebitelských úvěrů. Po
úhradě těchto splátek a zaplacení základních životních potřeb jí zbývá každý měsíc 2 000 Kč. Dne 1. 6.
2008 se stane splatný závazek této osoby vrátit půjčku ve výši 200 000 Kč. K 1. 1. 2008 nemá tato osoba
žádné úspory ani žádný zpeněžitelný majetek. Kdy mohla tato osoba podat návrh na oddlužení?
a) Po 1. 9. 2008, neboť všechny závazky musí být nejméně 3 měsíce po splatnosti.
b) Po 1. 7. 2008, neboť všechny závazky musí být nejméně 30 dnů po splatnosti.
c) Po 1. 6. 2008, neboť všechny závazky musí být po datu splatnosti.
d) Po 1. 1. 2008, neboť se jedná o stav hrozícího úpadku.
Zákon připouští, aby insolvenční návrh podal jako dlužník:
a) státní podnik,
b) obec,
c) nadace,
d) kraj.
Insolvenční soud v řízení v prvním stupni může rozhodovat :
a) samosoudcem,
b) vyšším soudním úředníkem,
c) asistentem soudce,
d) v senátě složeném z 3 soudců.
Postoupí-li v průběhu insolvenčního řízení věřitel svou pohledávku jinému věřiteli, může věřitel:
a) podat návrh na vstup nového věřitele do řízení dle ustanovení § 107a občanského soudního řádu,
b) podat návrh na záměnu věřitelů dle ustanovení § 92 občanského soudního řádu,
c) podat návrh na vstup nového věřitele do řízení dle ustanovení § 18 odst. 1 insolvenčního zákona,
d) učinit společně s novým věřitelem prohlášení dle ustanovení § 18 odst. 3 insolvenčního zákona.
Členové věřitelského výboru:
a) majetek podstaty nabývat v žádném případě nemohou,
b) se při výkonu funkce nemohou nechat zastoupit,
c) mají právo na odměnu,
d) mají právo na úhradu nutných výdajů.
Je-li dlužníkem společnost s ručením omezeným, členem věřitelského výboru nemůže být věřitel, který:
a) je společníkem dlužníka,
b) je jednatelem dlužníka,
c) je bývalým zaměstnancem dlužníka,
d) je 100% akcionářem akciové společnosti, která je jediným společníkem dlužníka.
Prozatímní věřitelský výbor soud:
a) může jmenovat již po podání insolvenčního návrhu,
b) musí jmenovat, byl-li ustanoven předběžný správce,
c) musí jmenovat, pokud první schůze věřitelů nezvolila věřitelský výbor, ač tak měla učinit,
d) musí jmenovat, navrhl-li to státní zástupce.
Věřitel, který je členem věřitelského výboru, 95% část své pohledávky postoupil jinému věřiteli, přičemž
bylo rozhodnuto o vstupu tohoto věřitele do řízení dle § 18 insolvenčního zákona. Pokud jde o členství ve
věřitelském výboru:

a) funkce člena věřitelského výboru původnímu věřiteli nezanikla,
b) funkce člena věřitelského výboru původnímu věřiteli zanikla a místo něj se stal členem nabyvatel části
jeho pohledávky,
c) funkce člena věřitelského výboru původnímu věřiteli zanikla, na jeho místo nastupuje náhradník,
d) funkce člena věřitelského výboru původnímu věřiteli zanikla, schůze věřitelů zvolí nového člena
věřitelského výboru.
Věřitel, který je členem věřitelského výboru, 95% část své pohledávky postoupil jinému věřiteli A a 5%
část jinému věřiteli B, přičemž bylo rozhodnuto o vstupu těchto věřitelů do řízení dle § 18 insolvenčního
zákona. Pokud jde o členství ve věřitelském výboru:
a) funkce člena věřitelského výboru původnímu věřiteli nezanikla,
b) funkce člena věřitelského výboru původnímu věřiteli zanikla, místo něj se stal členem věřitel A,
c) funkce člena věřitelského výboru původnímu věřiteli zanikla, místo něj se stal členem věřitel B,
d) funkce člena věřitelského výboru původnímu věřiteli zanikla, na jeho místo nastupuje náhradník
Dlužník i v průběhu insolvenčního řízení vykonává svou podnikatelskou výrobní činnost maje 32
zaměstnanců. Pokud jde o činnost věřitelského výboru:
a) zaměstnanci nemají právo se jeho jednání účastnit,
b) zaměstnanci zvolí jednoho zaměstnance, který se stane dalším plnoprávným členem věřitelského
výboru,
c) představitel odborové organizace působící u dlužníka je ze zákona členem věřitelského výboru,
d) může se jednání věřitelského výboru účastnit zástupce odborové organizace působící u dlužníka
s hlasem poradním.
Věřitel vykonávající funkci zástupce věřitelů postoupil celou svou pohledávku novému věřiteli, o jehož
vstupu do řízení podle § 18 insolvenčního zákona bylo rozhodnuto. Vedle zástupce věřitelů byl na první
schůzi zvolen i náhradník. Pokud jde o funkci zástupce věřitelů:
a) nadále ji bude vykonávat původní věřitel,
b) tato funkce přešla na nabyvatele pohledávky,
c) tuto funkci bude vykonávat náhradník původního věřitele,
d) soud musí svolat schůzi věřitelů, která zvolí nového zástupce věřitelů.
Soud na schůzi věřitelů zrušil usnesení schůze věřitelů. Odvolání proti takovémuto rozhodnutí:
a) není přípustné,
b) může podat každý účastník řízení,
c) může podat státní zástupce,
d) může podat insolvenční správce.
Likvidátor dlužníka:
a) od podání insolvenčního návrhu svou funkci vůbec nevykonává,
b) poskytuje součinnost insolvenčnímu správci,
c) má právo na náhradu nutných výdajů a přiměřenou odměnu za svou činnost v insolvenčním řízení,
tento nárok má pořadí přihlašovaných pohledávek,
d) má právo na náhradu nutných výdajů a přiměřenou odměnu za svou činnost v insolvenčním řízení,
tento nárok je pohledávkou za majetkovou podstatou.
Doručuje-li se rozhodnutí soudu vyhláškou, znamená to mimo jiné, že:
a) bude vyvěšeno na úřední desce soudu,
b) bude zveřejněno v Obchodním věstníku,
c) bude zveřejněno na internetu v Insolvenčním rejstříku,
d) bude oznámeno ve Sbírce zákonů.
Rozhodnutí soudu bylo vydáno dnem 1.6.2008. Téhož dne bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku a
vyvěšeno na úřední desce soudu. Dne 3.6. bylo rozhodnutí správci doručeno zvláštním způsobem.
Správce:
a) má doručeno 1.6. a od tohoto dne mu běží odvolací lhůta,
b) má doručeno 3.6. a od tohoto dne mu běží odvolací lhůta,
c) má doručeno 1.6., ale odvolací lhůta mu běží od 3.6.,
d) má doručeno 3.6. ale odvolací lhůta mu běží od 1.6.
Rozhodnutí o odvolání dosavadního insolvenčního správce a ustanovení nového doručí soud jednotlivě
zvláštním způsobem:
a) původnímu správci,
b) novému správci,
c) dlužníkovi,
d) všem přihlášeným věřitelům.
Doručuje-li správce výzvu k opravě přihlášky poštou, zašle ji:
a) obyčejnou zásilkou,

b) doporučeně,
c) s dodejkou (doručenkou),
d) do vlastních rukou.
Doručuje-li soud zvlášť správci písemnost, u které je možné náhradní doručení, do datové schránky a
správce se ve lhůtě 10 dnů do datové schránky nepřihlásil,
a) písemnost se považuje za nedoručenou, proto soud zašle písemnost správci znovu poštou,
b) písemnost se považuje za doručenou dnem jejího dodání do datové schránky správce,
c) písemnost se považuje za doručenou 10 dnem od jejího dodání do datové schránky správce,
d) písemnost se považuje za doručenou až okamžikem, kdy se skutečně správce do datové schránky
přihlásí.
Pořádkovou pokutu může soud uložit:
a) insolvenčnímu správci,
b) zástupci věřitelů,
c) věřiteli, který je členem věřitelského výboru,
d) státnímu zastupitelství.
Pořádkovou pokutu insolvenčnímu správci soud:
a) může uložit nejvýše třikrát v průběhu jednoho insolvenčního řízení,
b) může v jednotlivém případě uložit do výše 100 000 Kč,
c) může uložit do úhrnné výše 500 000 Kč,
d) může uložit do úhrnné výše odpovídající částce 10 000 €.
Rozhodnutí o odvolání dosavadního insolvenčního správce a ustanovení nového insolvenčního správce
bylo vydáno 1.8., dne 3.8 bylo v 9:25 zveřejněno v Insolvenčním rejstříku a v 9:31 bylo vyvěšeno na
úřední desce soudu. Zvláštním způsobem bylo původnímu správci doručeno 5.8 a novému správci 6.8.
Kterým okamžikem přestal původní správce vykonávat funkci:
a) 3.8. v 9:25,
b) 3.8. v 9.31,
c) 5.8. okamžikem doručení původnímu správci,
d) 6.8. okamžikem doručení novému správci.
Rozhodnutí o zproštění dosavadního insolvenčního správce a ustanovení nového insolvenčního správce
vyhlásil soud u jednání dne 1.9. v 10:25, téhož dne bylo rozhodnutí v 14:25 zveřejněno v Insolvenčním
rejstříku a v 14:31 bylo vyvěšeno na úřední desce soudu. Zvláštním způsobem bylo původnímu správci
doručeno 5.9 a novému správci 6.9. Kterým okamžikem přestal původní správce vykonávat funkci:
a) 1.9. v 10:25,
b) 1.9 v 14:25,
c) 1.9 v 14:31,
d) 5.9. okamžikem doručení původnímu správci.
Nemožnost provést výkon rozhodnutí postihující majetek dlužníka:
a) nastává okamžikem zveřejnění insolvenčního návrhu v Insolvenčním rejstříku,
b) nastává okamžikem zveřejnění vyhlášky oznamující zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním
rejstříku,
c) nastává okamžikem zveřejnění usnesení o úpadku v Insolvenčním rejstříku,
d) v insolvenčním řízení nikdy nenastává.
Záloha na náklady insolvenčního řízení:
a) může být uložena zaplatit pouze insolvenčnímu navrhovateli, který je podnikatelem,
b) může být uložena zaplatit ve výši do 50 000 Kč,
c) může být uložena zaplatit opakovaně,
d) představuje pro složitele pohledávku 1. třídy.
Věřitel, který není insolvenčním navrhovatelem, může podat přihlášku své pohledávky:
a) od zahájení insolvenčního řízení,
b) od okamžiku zveřejnění vyhlášky oznamující zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku,
c) od okamžiku zveřejnění usnesení o úpadku v Insolvenčním rejstříku,
d) od okamžiku zveřejnění usnesení o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku.
Dlužník je fyzickou osobou – podnikatelem provozujícím taxislužbu ve vozidle ve svém vlastnictví. Po
zahájení insolvenčního řízení toto vozidlo dlužník:
a) může prodat bez jakýchkoli omezení,
b) může prodat se souhlasem prozatímního věřitelského výboru,
c) nemůže prodat pod sankcí absolutní neplatnosti,
d) nemůže prodat po sankcí neúčinnosti.
Moratorium může navrhnout:
a) věřitel, který je insolvenčním navrhovatelem,

b) dlužník, který je právnickou osobou,
c) dlužník, který je podnikatelem,
d) finanční úřad.
Dlužník může navrhnou úspěšně moratorium:
a) se souhlasem 3 věřitelů s nejvyššími pohledávkami a odborové organizace působící u dlužníka,
b) se souhlasem většiny věřitelů počítané z počtu věřitelů,
c) se souhlasem většiny věřitelů počítané podle výše pohledávek,
d) bez souhlasu kohokoliv.
Návrhem na moratorium:
a) se dlužník snaží získat čas na překlenutí úpadku,
b) se věřitel snaží zabránit dlužníkovi ve zmenšování majetku podstaty,
c) se dlužník, podá-li návrh před zahájením insolvenčního řízení, snaží získat ochranu před možností
postižení svého majetku výkonem rozhodnutí,
d) se dlužník snaží zamezit úročení jeho závazků.
Nepřipojí-li dlužník ke svému insolvenčnímu návrhu seznam zaměstnanců:
a) soud k návrhu nepřihlíží,
b) soud návrh odmítne,
c) soud vyzve dlužníka k dodatečnému předložení seznamu,
d) soud musí předvolat dlužníka k výslechu.
Insolvenční návrh podal věřitel. Soud vyzval dlužníka k předložení seznamů majetku, závazků a
zaměstnanců. Dlužník tyto seznamy ve stanovené lhůtě nepředložil:
a) soud vymáhá předložení seznamů ukládáním pokut,
b) soud nařídí předvedení dlužníka policií,
c) u dlužníka nastává domněnka neschopnosti splácet své závazky,
d) jedná se o trestný čin.
Věřitel podal insolvenční návrh a dříve, než bylo rozhodnuto o úpadku, vzal svůj návrh zpět. Soud
insolvenční řízení zastavil. Věřitel pro tutéž pohledávku nový insolvenční návrh:
a) podat nemůže,
b) může podat bez omezení,
c) může podat jen půjde-li o pohledávku vykonatelnou,
d) může podat po 3 měsících od právní moci usnesení o zastavení předchozího insolvenčního řízení.
Dlužníkem je společnost s ručením omezeným mající 2 jednatele, z nichž každý je oprávněn jednat
samostatně. Insolvenční návrh, jehož přílohy osvědčují úpadek, podepsal jen jeden z jednatelů:
a) soud návrh bez dalšího zamítne,
b) soud bez dalšího rozhodne o úpadku,
c) soud vyzve druhého z jednatelů k vyjádření,
d) soud musí nařídit jednání.
Věřitel má vůči dlužníkovi pohledávku 100 000 Kč splatnou 1.1.2009. Dlužník má vůči věřiteli
pohledávku 150 000 Kč splatnou 1.2.2009. 1.6.2009 podal dlužník insolvenční návrh, téhož dne bylo
rozhodnuto o úpadku. Věřitel svou pohledávku vůči dlužníkovi započíst:
a) nemůže,
b) může bez omezení,
c) může, pokud svou pohledávku přihlásí a zaplatí před úkonem započtení 50 000 Kč,
d) může jen dohodou se správcem.
Věřitel A podal insolvenční návrh, soud rozhodl k návrhu věřitele A o úpadku, dlužník se odvolal.
Přihlášku podalo dalších 5 věřitelů. Odvolací soud dospěl k závěru, že pohledávka věřitele A osvědčena
sice nebyla, ale že jsou osvědčeny splatné pohledávky dalších 5 věřitelů. Odvolací soud:
a) rozhodnutí o úpadku potvrdí,
b) rozhodnutí o úpadku změní a insolvenční návrh zamítne,
c) vyzve přihlášené věřitele k vyjádření, zda se k insolvenčnímu návrhu věřitele A připojují,
d) rozhodne o prohlášení moratoria.
Podmínka mnohosti věřitelů jako znak úpadku navozená postoupením části pohledávky věřitelem jiné
osobě:
a) nemůže být nikdy takto naplněna,
b) je bez dalšího takto naplněna,
c) je takto naplněna, nejde-li o simulovaný právní úkon,
d) je takto naplněna, došlo-li k postoupení nejméně 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu.
Zjistí-li insolvenční správce (advokát) z přihlášky, že jednoho z věřitelů v minulosti zastupoval ve sporu
s dlužníkem jiný advokát, který dlouhodobě vykonává advokátní činnost společně se správcem,
insolvenční správce:

a) neučiní nic,
b) oznámí tuto skutečnost insolvenčnímu soudu,
c) je z výkonu funkce insolvenčního správce bezvýjimečně vyloučen a bude odvolán,
d) může být případně vyloučen jen z některých úkonů, které by provedl oddělený insolvenční správce.
Prvního insolvenčního správce v insolvenčním řízení:
a) určuje zajištěný věřitel, podal-li insolvenční návrh,
b) určuje předseda soudu, nestanoví-li zákon jinak
c) ustanovuje zvláštní senát insolvenčního soudu,
d) ustanovuje do funkce svým rozhodnutím insolvenční soud.
Úrok z prodlení přirůstající k pohledávce věřitele může být v insolvenčním řízení uspokojován za dobu:
a) do dne zahájení insolvenčního řízení,
b) do dne rozhodnutí o úpadku,
c) do dne rozhodnutí o způsobu řešení úpadku,
d) do dne podání návrhu na rozvrhové usnesení.
Věřitel požaduje po správci úhradu cestovních výloh spojených s jeho účastí na schůzi věřitelů:
a) správce požadovanou částku uhradí jako pohledávku postavenou na roveň pohledávce za podstatou,
b) správce pohledávku uhradí, pokud tak rozhodne insolvenční soud,
c) správce zahrne pohledávku do návrhu na rozvrh mezi nezajištěné pohledávky,
d) správce poučí věřitele, aby podal incidenční žalobu.
Úpadek je řešen konkursem. Pohledávku přihlásila také banka, tato pohledávka je zajištěna zástavou na
budově dlužníka. Budova je v průběhu konkursu prodána samostatně ve veřejné dražbě.
a) Pohledávka banky bude uspokojena v rozsahu, ve kterém byla přihlášena a zjištěna, pokud k tomu
použitelný výtěžek získaný zpeněžením postačí.
b) Zjištěná výše pohledávky se bude navyšovat o úrok za dobu ode dne rozhodnutí o úpadku do dne
prodeje budovy.
c) Zjištěná pohledávka se bude navyšovat o úrok z prodlení za dobu od prohlášení konkursu do dne
vyplacení výtěžku prodeje budovy bance.
d) Pohledávka banky bude uspokojena v rozsahu 70% zjištěné výše.
Je-li pohledávka podřízená, znamená to:
a) že bude uspokojována přednostně,
b) že nemůže být v insolvenčním řízení vůbec uspokojena,
c) že bude uspokojována jen tehdy, neuhradí-li ji ručitel,
d) že podle smlouvy, na základě které vznikla, má být v insolvenčním řízení uspokojena až po
uspokojení ostatních pohledávek dlužníka.
Věřitel podává přihlášku pohledávky:
a) u insolvenčního soudu,
b) u obecného soudu dlužníka,
c) u správce,
d) na centrální podatelnu Ministerstva spravedlnosti.
Podá-li věřitel přihlášku u okresního soudu, nastávají účinky podání přihlášky:
a) dnem podání přihlášky u okresního soudu,
b) dnem právní moci usnesení o věcné nepříslušnosti,
c) dnem, kdy insolvenční soud obdrží přihlášku zaslanou mu okresním soudem,
d) účinky podání přihlášky vůbec nenastávají.
Přihláška pohledávky:
a) se podává trojmo,
b) se může podat jen elektronicky,
c) se podává na stanoveném formuláři,
d) musí mít úředně ověřený podpis.
Pohledávka věřitele 1000€ se stala splatnou 15.9. Insolvenční řízení bylo zahájeno 1.10., o úpadku bylo
rozhodnuto 3.10. a o prohlášení konkursu 17.10. Pohledávku je třeba přepočítat na české koruny kursem k:
a) 15.9.,
b) 1.10.,
c) 3.10.,
d) 17.10.
Věřitel přihlásil pohledávku 1 mil. Kč a touto pohledávkou na první schůzi věřitelů konané po
přezkumném jednáním hlasoval, byť na přezkumném jednání správce uznal pohledávku co do výše 200
000 Kč a zbytek popřel. Věřitel podal incidenční žalobu opožděně a jeho žaloba byla pravomocně
odmítnuta.
a) Pohledávka bude uspokojována v insolvenčním řízení v rozsahu 200 000 Kč.

b) Pohledávka nebude uspokojována vůbec.
c) Věřiteli může být uloženo zaplatit ve prospěch podstaty 800 000 Kč.
d) Věřiteli může být uloženo zaplatit ve prospěch podstaty 600 000 Kč.
Pohledávka věřitele vůči dlužníkovi je zajištěna ručením. Ručitel, který dosud věřiteli neplnil, může:
a) přihlásit svou regresní pohledávku jako podmíněnou bez dalších omezení,
b) přihlásit svou regresní pohledávku jako podmíněnou jen, pokud svou pohledávku nepřihlásil věřitel,
c) navrhnout svůj vstup do řízení na místo věřitele v rozsahu, ve kterém věřiteli plnil,
d) Ručitel nemůže být v insolvenčním řízení nikdy uspokojen.
Věřitel podá svou přihlášku opožděně.
a) K přihlášce se nepřihlíží, soud ani správce neučiní nic.
b) Správce vyrozumí o opožděnosti přihlášky věřitele dopisem.
c) Soud rozhodne o odmítnutí přihlášky.
d) Věřitel vůbec nebyl účastníkem insolvenčního řízení.
V průběhu insolvenčního řízení přihlášenou pohledávku věřitele uspokojí spoludlužník dlužníka.
a) Okamžikem uspokojení pohledávky se k přihlášce v insolvenčním řízení nepřihlíží.
b) Vezme-li věřitel svou přihlášku zpět, účast věřitele v insolvenčním řízení skončí právní mocí
rozhodnutí, kterým se zpětvzetí bere na vědomí.
c) Nevezme-li věřitel přihlášku zpět, musí správce podat žalobu na určení neexistence pohledávky.
d) Soud i v případě zpětvzetí přihlášky vždy rozhodne o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení.
Je-li přihláška vadná:
a) vyzývá k odstranění vad správce,
b) vyzývá k odstranění vad soud,
c) činí lhůta k odstranění vad přihlášky nejméně 7 dnů,
d) činí lhůta k odstranění vad přihlášky nejméně 15 dnů.
Byla-li přihláška vadná a vady nebyly přes výzvu odstraněny:
a) k přihlášce se bez dalšího nepřihlíží,
b) k přihlášce se nepřihlíží poté, co tom správce vyrozuměl věřitele,
c) k přihlášce se nepřihlíží a insolvenční soud rozhodne o jejím odmítnutí,
d) správce rozhodne o tom, že se k přihlášce nepřihlíží.
Dne 1.7. bylo rozhodnuto o úpadku, lhůta k podávání přihlášek byla stanovena na 30 dnů, na 1.9. bylo
svoláno přezkumné jednání s navazující schůzí věřitelů. Správce musí soudu předložit seznam
přihlášených pohledávek:
a) 1.8.,
b) 1.9.,
c) 28.8.,
d) 16.8.
Při přezkumu věřitel pohledávku jiného věřitele:
a) může popírat, jde-li o pohledávku nevykonatelnou,
b) může popírat, nejde-li o pohledávku zajištěnou,
c) může popřít a poté musí podat incidenční žalobu,
d) nemůže popírat.
U přezkumu správce popře nevykonatelnou pohledávku věřitele. Správce:
a) vyrozumí věřitele o popření vždy,
b) vyrozumí věřitele o popření, pokud se věřitel nezúčastnil přezkumného jednání,
c) vyrozumí věřitele o popření, pokud popření nebylo uvedeno v seznamu přihlášených pohledávek,
d) věřitele o popření nikdy nevyrozumívá.
U přezkumu správce popře nevykonatelnou pohledávku věřitele. Věřitel:
a) chce-li být uspokojován, musí podat incidenční žalobu na určení existence své pohledávky,
b) musí podat žalobu ve lhůtě 30 dnů od doručení vyrozumění o popření,
c) musí podat žalobu vůči dlužníkovi,
d) má v případě úspěchu v incidenčním sporu právo na náhradu nákladů řízení vůči správci.
U přezkumu správce popře vykonatelnou pohledávku věřitele. V tomto případě:
a) žalobu na určení podává věřitel,
b) žaloba se podává do 15 dnů od přezkumného jednání,
c) lhůta k podání žaloby je zachována podáním zásilky obsahující žalobu na poště,
d) důvod popření není omezen.
Do majetkové podstaty dlužníka, který je fyzickou osobou podnikající v oboru cukrářství, patří z věcí ve
vlastnictví dlužníka:
a) zásoby cukru,
b) rogalo,

c) snubní prsten,
d) nástroj na zdobení dortů.
Dlužník dobrovolně neumožní správci přístup do svého bytu v rámci zjišťování majetkové podstaty.
a) Správce je oprávněn bez dalšího i s použitím násilí provést prohlídku bytu.
b) Správce požádá o zjednání přístupu do dlužníkova bytu policejní orgán.
c) Správce provede i s případným použitím násilí prohlídku dlužníkova bytu na základě rozhodnutí
insolvenčního soudu o nařízení prohlídky dlužníkova bytu.
d) Správce od prohlídky bytu upustí.
V soupise podstaty:
a) se majetek sepisuje samostatnými položkami označenými způsobem, který umožňuje jejich
identifikaci,
b) se v rámci podniku jako zvláštní položky uvádějí nemovitosti, věci movité, pohledávky a ostatní
majetek,
c) se všechny položky oceňují znalecky,
d) se uvádí i důvod sepisu.
Insolvenční správce má za to, že určitá nemovitost je ve vlastnictví dlužníka. Podle katastru nemovitostí je
však vlastníkem této nemovitosti osoba X. Správce:
a) sepíše nemovitost do soupisu majetkové podstaty,
b) podá žalobu na určení vlastnictví dlužníka,
c) vyrozumí o sepisu katastrální pracoviště,
d) vyrozumí o sepisu osobu X.
Osoba X je vyrozuměna správcem, že nemovitost, u které je v katastru uvedeno vlastnictví osoby X, sepsal
do majetkové podstaty dlužníka. Osoba X považuje nemovitost za svou. Osoba X:
a) může podat vylučovací žalobu,
b) lhůta k podání vylučovací žaloby počíná běžet dnem, kdy je osobě X doručeno usnesení soudu
vyzývající k podání vylučovací žaloby,
c) lhůta k podání vylučovací žaloby činí 1 měsíc od sepisu,
d) lhůta k podání vylučovací žaloby je zachována, je-li poslední den lhůty podána na poště a soudu dojde
až po uplynutí lhůty.
Je-li podána vylučovací žaloba, správce věc, která je předmětem žaloby, zpeněžit:
a) nikdy nemůže,
b) může ve veřejné dražbě bez dalších omezení,
c) může, jestliže odvrací újmu bezprostředně hrozící této věci,
d) může se souhlasem žalobce.
Byla-li podána vylučovací žaloba, správce může věc, která je předmětem žaloby, zpeněžit nejdříve:
a) po právní moci rozhodnutí dovolacího soudu,
b) po uplynutí lhůty k podání dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, nebylo-li dovolání podáno,
c) po právní moci rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo řízení skončeno,
d) po vyhlášení rozsudku soudem prvního stupně, kterým byla vylučovací žaloba zamítnuta.
Byla podána vylučovací žaloba, soud prvního stupně ji zamítl, o odvolání žalobce odvolací soud dosud
nerozhodl. Zamítnutí žaloby soudem prvního stupně:
a) nemá na možnost zpeněžení věci, která je předmětem vylučovací žaloby, vliv,
b) umožňuje věc, která je předmětem vylučovací žaloby, zpeněžit a rozdělit bez omezení výtěžek
zpeněžení,
c) umožňuje věc, která je předmětem vylučovací žaloby, zpeněžit; výtěžek zpeněžení však může být
použit k uspokojení věřitelů až po pravomocném skončení řízení,
d) umožňuje věc, která je předmětem vylučovací žaloby, zpeněžit; výtěžek zpeněžení může být vyplacen
zajištěným věřitelům, nezajištěným až po pravomocném skončení řízení.
Správce sepsal movitou věc do podstaty a zpeněžil ji. Poté po uplynutí určité doby se na správce obrátí
osoba X s požadavkem na vydání věci tvrdíc, že je vlastníkem předmětné věci. Správce:
a) požadavek bez dalšího odmítne s tím, že osoba X může požadovat vydání věci po osobě, která věc v
rámci zpeněžování nabyla,
b) posoudí oprávněnost nároku a je-li oprávněný, vydá osobě X výtěžek zpeněžení předmětné věci,
c) posoudí oprávněnost nároku a není-li oprávněný, vyrozumí osobu X o sepisu věci s tím, že osoba X
případně může podat žalobu na vydání výtěžku zpeněžení,
d) sdělí tuto skutečnost soudu.

Dlužník vylučovací žalobu:
a) podat nemůže,
b) podat může bez omezení,
c) může podat se souhlasem státního zastupitelství,
d) může podat jen, byl-li zamítnut jeho návrh na vynětí věci z podstaty.
V majetkové podstatě dlužníka je sepsána budova, která zajišťuje závazek dlužníka vůči věřiteli – bance.
Budova není využívána, lze očekávat, že bude cílem útoků zlodějů. Pokud jde o případné zajištění ostrahy
strážní službou, správce:
a) se rozhodne podle své úvahy,
b) postupuje podle pokynu věřitelského výboru,
c) postupuje podle pokynu soudu,
d) postupuje podle pokynu banky.
V majetkové podstatě dlužníka je sepsána budova, která zajišťuje závazek dlužníka vůči věřiteli – bance.
Budova není využívána, lze očekávat, že bude cílem útoků zlodějů. Banka udělí správci pokyn zajistit
ostrahu budovy strážní službou:
a) tento pokyn není správce závazný, správce se rozhodne podle svého úsudku,
b) tento pokyn je bezvýjimečně pro správce závazný,
c) tento pokyn je pro správce závazný; pokud by správce považoval pokyn za nesměřující k řádné
správě, může požádat o přezkoumání pokynu soud,
d) náklady ostrahy budou hrazeny ze zbývající majetkové podstaty.
Neúčinnost právních úkonů , které dlužník učinil před zahájením insolvenčního řízení, nastává:
a) ze zákona okamžikem zahájení insolvenčního řízení,
b) ze zákona dnem rozhodnutí o úpadku,
c) ze zákona dnem rozhodnutí o prohlášení konkursu,
d) rozhodnutím insolvenčního soudu o odpůrčí žalobě.
Odpůrčí žalobu podle insolvenčního zákona:
a) může podat správce,
b) může podat dlužník,
c) může podat věřitel,
d) může podat státní zastupitelství.
Lhůta k podání odpůrčí žaloby podle insolvenčního zákona:
a) není stanovena,
b) činí 3 roky ode dne zahájení insolvenčního řízení,
c) činí 3 roky ode dne rozhodnutí o úpadku,
d) činí 1 rok ode dne rozhodnutí o úpadku.
Insolvenční správce musí podat odpůrčí žalobu podle insolvenčního zákona:
a) na základě pokynu zajištěného věřitele,
b) na základě pokynu státního zastupitelství,
c) na základě rozhodnutí věřitelského výboru,
d) na základě požadavku dlužníka.
Odpůrčí žalobou podle insolvenčního zákona lze odporovat právním úkonům dlužníka, které dlužník
učinil:
a) v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení, jde-li o úmyslně zkracující právní úkon,
b) v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení, jde-li o právní úkon ve prospěch osoby
dlužníku blízké,
c) v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení, jde-li o právní úkon ve prospěch osoby
tvořící s dlužníkem koncern,
d) v době 1 rok před zahájením insolvenčního řízení, jde-li o právní úkon ve prospěch jiné než blízké či s
dlužníkem koncern tvořící osoby.
e) Dne 1.6. 2010 je zahájeno insolvenční řízení, dne 5.6.2010 je rozhodnuto o úpadku. Dne 10.7.2011
správce zjistí, že dne 2.3.2009 daroval dlužník své dceři k svátku jachtu v hodnotě 300000 €. Bude
odpůrčí žaloba úspěšná?
a) Ano.
b) Ne, protože jde o dar v přiměřené výši.
c) Ne, protože předmětný právní úkon se stal dříve než 1 rok před zahájením insolvenčního řízení.
d) Ne, protože uplynula lhůta k podání odpůrčí žaloby.
Zprávu o hospodářské situaci dlužníka, u něhož je způsobem řešení úpadku konkurs, správce podá soudu:
a) do 15 dnů od prohlášení konkursu,
b) do 15 dnů od předání účetních dokladů dlužníkem správci,
c) nejméně 7 dnů před první schůzí věřitelů svolané po prohlášení konkursu,

d) nejméně 7 dnů před přezkumným jednáním.
Dlužník je podnikající fyzickou osobou - řemeslníkem. I po rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu
pokračuje ve své řemeslné činnosti, z čehož plynou do podstaty příjmy. Jak budou po dobu konkursu
hrazeny základní životní potřeby dlužníka ?
a) Výlučně ze sociálních dávek, v konkursu nemůže dlužník obdržet nic.
b) Dlužník si může ponechat polovinu příjmů ze své činnosti.
c) Dlužník má nárok obdržet každý měsíc od správce částku odpovídající částce, kterou nelze postihnout
při výkonu rozhodnutí.
d) Schůze věřitelů rozhodne, zda a případně kolik bude dlužníkovi vypláceno na úhradu jeho
existenčních potřeb.
Dne 1.6. 2008 bylo zahájeno insolvenční řízení, dne 5.6.2008 bylo rozhodnuto o úpadku a dne 20.6. 2008
o prohlášení konkursu. Dne 1.8.2008 se konala první schůze věřitelů, dne 21.8. 2008 nabyla rozhodnutí o
úpadku a o prohlášení konkursu právní moci. Ke zpeněžování lze přikročit:
a) 1.6.2008,
b) 5.6.2008,
c) 20.6.2008,
d) 1.8.2008.
V průběhu konkursu je zpeněžen dům, ve kterém dlužník bydlí. Pokud jde o další bydlení dlužníka:
a) dlužníkovi vzniká ze zákona nájemní právo k domu,
b) dlužníkovi vniká právo, aby mu správce zajistil přiměřený náhradní byt,
c) dlužníkovi vzniká právo na bytovou náhradu jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé
porušení povinnosti vyplývajících z nájmu bytu,
d) zpeněžení je nepřípustné a tedy neplatné, dlužník bude nadále bydlet v domě, který bude v jeho
vlastnictví.
Zpeněžovat v konkursu veřejnou dražbou může správce:
a) bez dalších omezení,
b) se souhlasem soudu,
c) po schválení smlouvy o provedení dražby věřitelským výborem,
d) vůbec nemůže.
Jde-li v konkursu o prodej věci dlužníka, která coby zástava zajišťuje závazek dlužníka vůči zajištěnému
věřiteli, správce provádí zpeněžení:
a) bezvýjimečně veřejnou dražbou,
b) podle pokynu věřitelského výboru,
c) podle pokynu zajištěného věřitele,
d) nejméně za odhadní cenu.
Dlužníkův syn majetek náležející do majetkové podstaty:
a) nemůže nabýt nikdy,
b) může nabýt i v průběhu konkursu, jde-li o prodej veřejnou dražbou,
c) může nabýt bez dalšího po 3 letech po skončení konkursu,
d) může nabýt i v průběhu konkursu, povolil-li soud výjimku.
V rozvrhu je věřiteli přikázána částka 450 Kč. Správce:
a)
b)
c)
d)

může tuto částku zaslat věřiteli poštovní poukázkou na náklady věřitele,
může tuto částku vyplatit věřiteli hotově ve svém sídle,
může tuto částku ihned pro věřitele složit u insolvenčního soudu,
může tuto částku až po 30 dnech ode dne vydání rozvrhového usnesení složit u příslušného okresního
soudu.
Ke správci se dostaví věřitel a žádá o nahlédnutí do listin přiložených jiným věřitelem k přihlášce.
Správce:
a) nahlédnutí umožní,
b) nahlédnutí neumožní,
c) sepíše o nahlížení záznam,
d) dohlíží, osobně či prostřednictvím pověřené osoby, na nahlížení.
Občan ČR bydlící v ČR se rozhodne založit s.r.o., jejímž bude jediným společníkem i jednatelem,
z daňových důvodů v Holandsku, kde bude registrované sídlo společnosti, fakticky ale tato společnost
bude podnikat v ČR: bude zde mít kancelář, zaměstnance, sklady, smluvní vztahy s dodavateli, odběrateli,
bankami. Pokud by šlo o úpadkové řízení této společnosti, příslušný by byl:
a) Evropský insolvenční soud sídlící ve Vídni,

b) holandský soud, protože společnost má registrované sídlo v Holandsku,
c) český soud, protože hlavní ekonomické zájmy společnosti jsou zjevně soustředěny v ČR,
d) holandský nebo český soud, záleželo by, který soud by zahájil řízení jako první.
Zamítnout insolvenční návrh pro nedostatek majetku je možno za předpokladu splnění ostatních
podmínek, je-li dlužník :
a) fyzickou osobou – nepodnikatelem,
b) akciovou společností,
c) fyzickou osobou – podnikatelem,
d) družstvem.
Kdy je možno zamítnout insolvenční návrh týkající se dlužníka, který je společností s ručením omezeným,
pro nedostatek majetku ?
a) Podá-li návrh jednatel.
b) Podá-li návrh likvidátor ustanovený společností.
c) Podá-li návrh likvidátor jmenovaný soudem z řad společníků společnosti.
d) Nikdy.
Byl-li insolvenční správce jmenován likvidátorem obchodní společnosti při jejím zrušení soudem a zjistilli, že daná společnost nemá vůbec žádný majetek, k insolvenčnímu návrhu přiloží:
a) seznam majetku, byť negativní,
b) seznam závazků,
c) seznam zaměstnanců,
d) zprávu o možnosti uplatnit v insolvenčním řízená neplatnost nebo neúčinnost úkonů dlužníka
v insolvenčním řízení.
Zájmy věřitelů v případě, kdy je insolvenční návrh zamítán pro nedostatek majetku, jsou chráněny:
a) možností podat odvolání,
b) možností odvrátit toto rozhodnutí připojením se k insolvenčnímu návrhu a složením zálohy,
c) povinnou výzvou věřitelům ke sdělení údajů o majetku dlužníka,
d) povinností soudu provést šetření majetku dlužníka,
Insolvenční návrh byl zamítnut. Exekuci postihující majetek dlužníka je možno provést:
a)

od okamžiku zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, nerozhodne-li insolvenční soud
jinak,
b) vždy až ode dne právní moci tohoto rozhodnutí,
c) ode dne uplynutí lhůty k podání dovolání, nebylo-li dovolání podáno,
d) ode dne právní moci rozhodnutí dovolacího soudu, bylo-li dovolání podáno.
S rozhodnutím o úpadku soud spojí rozhodnutí o způsobu řešení úpadku:
a) vždy,
b) nikdy,
c) někdy,
d) navrhne-li to dlužník.
Pohledávky za podstatou:
a) vznikají bezvýjimečně po rozhodnutí o úpadku,
b) může správce hradit jen se souhlasem insolvenčního soudu,
c) je nutno přihlásit do insolvenčního řízení,
d) uspokojují se kdykoliv po rozhodnutí o úpadku..
U dlužníka – fyzické osoby bylo rozhodnuto o úpadku. 2 roky před tímto rozhodnutím dlužník coby lyžař
způsobil osobě A škodu na zdraví 10 000 Kč a věcnou škodu 5 000 Kč, kteréžto pohledávky dosud
neuhradil. Pokud chce osoba A být uspokojena v insolvenčním řízení:
a) musí přihlásit pohledávku 15 000 Kč jako nezajištěnou pohledávku
b) musí uplatnit pohledávku 10 000 Kč u správce a pohledávku 5000 Kč musí přihlásit,
c) musí u správce uplatnit pohledávku 15 000 Kč coby pohledávku postavenou na roveň pohledávce za
podstatou,
d) nemůže dělat nic, protože tyto pohledávky jsou vyloučeny z uspokojení.
Dlužník-fyzická osoba neuhradil svému dítěti výživné, stanovené soudním rozsudkem ve výši 1000 Kč
měsíčně, za 6 let předcházejících rozhodnutí o úpadku.
a) Částku 72 000 Kč je nutno přihlásit, výživné za dobu od rozhodnutí o úpadku bude pohledávkou
postavenou na roveň pohledávce za podstatou.
b) Částku 36 000 Kč (za 6. až 4. rok před rozhodnutím o úpadku) je nutno přihlásit, zbývající část

pohledávky je pohledávkou postavenou na roveň pohledávce za podstatou.
c) Celá dlužná pohledávka 72 000 Kč je pohledávkou 1. třídy.
d) Částka 36 000 Kč (za 6. až 4. rok před rozhodnutím o úpadku) je vyloučena z uspokojení, zbývající
část pohledávky je pohledávkou postavenou na roveň pohledávce za podstatou.
Reorganizací nelze řešit úpadek dlužníka, který je:
a) podnikatelem,
b) nepodnikatelem,
c) podnikatelem v oblasti nemovitostí,
d) obchodníkem s cennými papíry.
Reorganizace není přípustná, je-li dlužníkem:
a) právnická osoba v likvidaci,
b) banka,
c) osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění,
d) podnikatel s obratem za poslední účetní období menším než 100 mil. Kč.
Údajem o způsobu reorganizace obsaženým v návrhu na povolení reorganizace:
a) je vázán insolvenční soud,
b) nejsou vázány osoby, jež reorganizační plán sestavují,
c) není vázána osoba která jej podala,
d) není vázána banka dlužníka.
K návrhu na povolení reorganizace musí dlužník připojit:
a) seznam majetku,
b) seznam závazků,
c) seznam zaměstnanců,
d) seznam plných mocí, které dlužník udělil.
K návrhu na povolení reorganizace:
a) musí věřitel připojit stejné seznamy jako by tento návrh podával dlužník,
b) musí věřitel připojit stejné seznamy jako by tento návrh podával dlužník, pokud věřiteli jsou takové
údaje známy,
c) nemusí věřitel připojit žádné seznamy,
d) musí věřitel připojit seznam plných mocí, které mu dlužník udělil.
Návrh na povolení reorganizace podaný věřitelem musí schválit:
a) schůze věřitelů,
b) insolvenční správce,
c) schůze věřitelů a insolvenční správce,
d) společně schůze věřitelů a dlužník.
Insolvenční soud návrh na povolení reorganizace zamítne pokud:
a) to navrhuje insolvenční správce,
b) jej navrhovatel vezme zpět,
c) se jej nepodařilo doručit dlužníkovi,
d) to navrhuje společně insolvenční správce a dlužník.
Odvolání proti rozhodnutí o povolení reorganizace:
a) může podat pouze insolvenční správce,
b) může podat věřitelský výbor,
c) může podat kterýkoliv věřitel,
d) je nepřípustné.
Splatnost závazků a pohledávek rozhodnutím o povolení reorganizace:
a) není dotčena,
b) se vrací do původních termínů,
c) je odložena,
d) se vrací do původních termínů, ledaže je výrokem soudu odložena.
Informace o tom, za jakých podmínek mohou osoby předložit reorganizační plán, v rozhodnutí o povolení
reorganizace:
a) má být obsažena,
b) nemá být obsažena,
c) má být obsažena pokud to věřitel navrhne,
d) nemá být obsažena pokud to věřitel navrhne.
Dlužník je v průběhu reorganizace:
a) dlužníkem bez dispozičních oprávnění,

b) dlužníkem s dispozičními oprávněními,
c) osobou s hlasovacím právem na schůzi věřitelů,
d) osobou se zaručeným místem ve věřitelském výboru.
Právní úkony které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou a její správou zásadní význam činí
dlužník s dispozičními opatřeními po povolení reorganizace jen:
a) se souhlasem schůze věřitelů,
b) se souhlasem insolvenčního soudu,
c) se souhlasem věřitelského výboru,
d) se souhlasem místní odborové organizace.
Dlužník vždy sestaví mezitímní účetní závěrku:
a) ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky povolení reorganizace,
b) ke dni, kterým nastanou účinky povolení reorganizace,
c) ke dni následujícím po dni, kterým nastanou účinky povolení reorganizace,
d) ke dni odvolání insolvenčního správce.
Insolvenční soud může po povolení reorganizace:
a) zakázat dlužníku s dispozičními oprávněními nakládání s majetkovou podstatou,
b) může dlužníkovo oprávnění ve stanoveném rozsahu omezit,
c) může dlužníkovo oprávnění ve stanoveném rozsahu omezit, ale nikoliv zakázat,
d) může dlužníkovo oprávnění ve stanoveném rozsahu omezit i zakázat, ale pouze na návrh věřitelského
výboru.
Rozhodnutím o povolení reorganizace se:
a) pozastavuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka a místo valné hromady nebo
členské schůze dlužníka rozhoduje v její působnosti insolvenční správce,
b) pozastavuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka a místo valné hromady nebo
členské schůze dlužníka rozhoduje v její působnosti věřitelský výbor,
c) pozastavuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka a místo valné hromady nebo
členské schůze dlužníka rozhoduje v její působnosti insolvenční správce, pouze pokud to insolvenční
správce navrhne,
d) pozastavuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka a místo valné hromady nebo
členské schůze dlužníka rozhoduje v její působnosti insolvenční správce, pouze pokud to věřitelský
výbor navrhne.
Valné hromadě nebo členské schůzi dlužníka v reorganizaci vždy:
a) zůstává zachováno právo jmenovat nebo volit a odvolávat členy statutárního orgánu dlužníka a
dozorčí rady dlužníka; k účinnosti jejího rozhodnutí se však vyžaduje souhlas insolvenčního správce,
b) zůstává zachováno právo jmenovat nebo volit a odvolávat členy statutárního orgánu dlužníka a
dozorčí rady dlužníka; k platnosti jejího rozhodnutí se však vyžaduje souhlas věřitelského výboru,
c) zůstává zachováno právo jmenovat nebo volit ale nikoliv odvolávat členy statutárního orgánu
dlužníka a dozorčí rady dlužníka; k účinnosti jejího rozhodnutí se však vyžaduje souhlas věřitelského
výboru,
d) zůstává zachováno právo jmenovat nebo volit a odvolávat členy statutárního orgánu dlužníka a
dozorčí rady dlužníka; k účinnosti jejího rozhodnutí se však vyžaduje souhlas věřitelského výboru.
Na přezkoumání přihlášených pohledávek v reorganizaci:
a) se obecná ustanovení insolvenčního zákona nepoužijí,
b) se obecná ustanovení insolvenčního zákona použijí zcela,
c) se obecná ustanovení insolvenčního zákona použijí s výjimkou účinků popření dlužníkem,
d) se obecná ustanovení insolvenčního zákona použijí s výjimkou účinků popření dlužníkem a věřitelem.
Rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin je vždy obsaženo:
a) v reorganizačním plánu,
b) ve zprávě o reorganizačním plánu,
c) v rozhodnutí soudu o povolení reorganizace,
d) v usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku.
Odůvodněnost a vhodnost rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin posoudí insolvenční soud:
a) při schvalování reorganizačního plánu,
b) kdykoliv v průběhu reorganizačního řízení,
c) kdykoliv v průběhu reorganizačního řízení, ale nejpozději před hlasováním věřitelů o reorganizačním
plánu,
d) nejpozději do konání přezkumného jednání.
Insolvenční soud může rozhodnout o zařazení věřitele do jiné skupiny:
a) na základě návrhu dotčeného věřitele nebo předkladatele reorganizačního plánu,
b) na základě společného návrhu dotčeného věřitele a předkladatele reorganizačního plánu,

c) na základě návrhu dotčeného věřitele nebo insolvenčního správce,
d) na základě společného návrhu dotčeného věřitele a insolvenčního správce nebo předkladatele
reorganizačního plánu.
Proti rozhodnutí insolvenčního soudu o zařazení věřitele do jiné skupiny:
a) se může věřitel odvolat ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí,
b) se může kterákoliv dotčená osoba odvolat ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí,
c) se může kterákoliv dotčená osoba odvolat ve lhůtě 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí,
d) nejsou opravné prostředky přípustné.
Nikdo nesmí vyvíjet činnost směřující k přijetí nebo odmítnutí reorganizačního plánu:
a) po předložení reorganizačního plánu až do zprávy o reorganizačním plánu,
b) po předložení reorganizačního plánu až do hlasování všech věřitelů o jeho přijetí,
c) po zprávě o reorganizačním plánu až do hlasování všech věřitelů o jeho přijetí,
d) po hlasování všech věřitelů o jeho přijetí do jeho schválení insolvenčním soudem.
Přednostní právo dlužníka sestavit reorganizační plán trvá:
a) nejméně 120 dnů,
b) nejvíce 120 dnů,
c) nejvíce 240 dnů,
d) nejméně 240 dnů.
Reorganizační plán obsahuje vždy:
a) určení způsobu reorganizace,
b) určení osob, které mohou nakládat s majetkovou podstatou,
c) seznam dlužníkem udělených plných mocí,
d) uvedení osob, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu.
K reorganizačnímu plánu musí být v závislosti na navrhovaném typu reorganizace připojeny tyto doklady:
a) nové znění zakladatelského dokumentu,
b) prohlášení dlužníkova manžela, že souhlasí s použitím majetku ve společném jmění manželů, má-li
být tento majetek v reorganizaci použit,
c) seznam dlužníkových potomků,
d) seznam majetku dlužníka, mají-li být věřitelé uspokojování z provozu podniku dlužníka
K reorganizačnímu plánu musí být v závislosti na navrhovaném typu reorganizace připojeny tyto doklady:
a) smlouvy uzavřené s odkládací podmínkou váznoucí na schválení reorganizačního plánu insolvenčním
soudem,
b) vzorová pracovní smlouva uzavíraná se zaměstnanci dlužníka,
c) seznam a popis významných smluv, které mají být podle reorganizačního plánu po jeho schválení
insolvenčním soudem uzavřeny,
d) prohlášení osob ochotných financovat provedení reorganizačního plánu.
Předkladatel reorganizačního plánu zpracuje zprávu o reorganizačním plánu, která:
a) musí obsahovat veškeré informace o návrhu reorganizačního plánu,
b) musí obsahovat informace o návrhu reorganizačního plánu a spolupráci dlužníka a insolvenčního
správce,
c) musí obsahovat dostatečné informace o návrhu reorganizačního plánu,
d) musí obsahovat dostatečné informace o návrhu reorganizačního plánu a spolupráci dlužníka a
insolvenčního správce.
Součástí zprávy o reorganizačním plánu (vyberte úplnou odpověď):
a) je vždy reorganizační plán nebo jeho shrnutí a zhodnocení jeho dopadu na věřitele,
b) je vždy reorganizační plán,
c) je vždy reorganizační plán a zhodnocení jeho dopadu na věřitele,
d) je vždy zhodnocení dopadu reorganizačního plánu na věřitele.
Zpráva o reorganizačním plánu se předkládá věřitelům:
a) v dostatečném předstihu před schůzí věřitelů, která má rozhodnout o jeho přijetí, nejpozději 10 dnů
před termínem konání schůze,
b) nejpozději 15 dnů před termínem konání schůze věřitelů,
c) za podmínky, že ji schválil insolvenční soud,
d) za podmínky, že ji schválil insolvenční správce.
Insolvenční soud doručí předvolání na schůzi věřitelů, která má hlasovat o přijetí reorganizačního plánu:
a) do vlastních rukou dlužníkovi, insolvenčnímu správci a předkladateli reorganizačního plánu,
b) do vlastních rukou pouze dlužníkovi, a to s poučením o nezbytnosti jeho účasti,
c) do vlastních rukou pouze insolvenčnímu správci, a to s poučením o nezbytnosti jeho účasti,

d) do vlastních rukou dlužníkovi a insolvenčnímu správci, a to s poučením o nezbytnosti jejich účasti.
Schůzi věřitelů k projednání a přijetí reorganizačního plánu insolvenční soud nesvolá nebo již svolanou
schůzi věřitelů zruší, jestliže:
a) mimo schůzi věřitelů hlasovala o přijetí reorganizačního plánu každá jím stanovená skupina věřitelů,
b) mimo schůzi věřitelů hlasovala o přijetí reorganizačního plánu alespoň každá jím stanovená skupina
zajištěných věřitelů,
c) mimo schůzi věřitelů hlasovala o přijetí reorganizačního plánu většina jím stanovených skupin
věřitelů,
d) mimo schůzi věřitelů hlasovala o přijetí reorganizačního plánu alespoň každá jím stanovená skupina
nezajištěných věřitelů.
Schůzi věřitelů k projednání a přijetí reorganizačního plánu insolvenční soud nesvolá nebo již svolanou
schůzi věřitelů zruší:
a) považuje-li se reorganizační plán podle insolvenčního zákona za přijatý bez hlasování,
b) byl-li reorganizační plán podle insolvenčního zákona schválen dlužníkem,
c) byl-li reorganizační plán podle insolvenčního zákona schválen dlužníkem a přijatý většinou
zajištěných věřitelů,
d) pokud bylo vyhlášeno moratorium.
O přijetí reorganizačního plánu mohou věřitelé hlasovat:
a) i před podáním návrhu na povolení reorganizace,
b) pouze po podání návrhu na povolení reorganizace,
c) i před podáním insolvenčního návrhu,
d) pouze po podání insolvenčního návrhu.
Výsledky hlasování dosažené mimo schůzi věřitelů:
a) se nepřipočtou k výsledkům hlasování dosaženým na schůzi věřitelů,
b) se připočtou k výsledkům hlasování dosaženým na schůzi věřitelů,
c) se odečtou od výsledkům hlasování dosaženým na schůzi věřitelů,
d) se pouze zmíní na schůzi věřitelů.
Je-li rozpor mezi hlasováním věřitele mimo schůzi věřitelů a jeho hlasováním na schůzi věřitelů:
a) hlasování na schůzi věřitelů je neplatné a je nutné jej zopakovat,
b) hlasování mimo schůzi věřitelů je neplatné a je nutné jej zopakovat,
c) považuje se za rozhodné hlasování věřitele na schůzi věřitelů,
d) považuje se za rozhodné hlasování věřitele mimo schůzi věřitelů.
Skupina věřitelů, s výjimkou skupiny společníků a členů dlužníka, reorganizační plán přijala, pokud:
a) pro přijetí reorganizačního plánu se vyslovila nadpoloviční většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž
pohledávky představují více než polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek věřitelů této
skupiny,
b) pro přijetí reorganizačního plánu se vyslovila ¾ většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky
představují nejméně ¾ celkové jmenovité hodnoty pohledávek věřitelů této skupiny,
c) pro přijetí reorganizačního plánu se vyslovila většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky
představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek věřitelů této skupiny,
d) pro přijetí reorganizačního plánu se vyslovila nadpoloviční většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž
pohledávky představují více než polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek věřitelů této
skupiny.
Má-li věřitel více pohledávek zařazených do různých skupin hlasuje:
a) prostřednictvím každé takové pohledávky v těchto skupinách zvlášť,
b) pouze s takovou pohledávkou o které před hlasováním prohlásí, že s ní hodlá hlasovat,
c) pouze s pohledávkou, jejíž nominále je vyšší,
d) prostřednictvím každé takové pohledávky v těchto skupinách zvlášť s předchozím souhlasem
insolvenčního soudu.
Skupina věřitelů, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny:
a) se považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala s předchozím souhlasem insolvenčního soudu,
b) se vždy považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala,
c) se považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala pokud s tím věřitel takové pohledávky
souhlasí,
d) se vždy považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala, ledaže s tím věřitel takové pohledávky
nesouhlasí.
Proti rozhodnutí o zamítnutí reorganizačního plánu mohou podat odvolání pouze:
a) dlužník, předkladatel tohoto plánu a věřitelé, kteří hlasovali pro jeho přijetí,
b) pouze dlužník a věřitelé, kteří hlasovali pro jeho přijetí,
c) pouze předkladatel tohoto plánu a věřitelé, kteří hlasovali pro jeho přijetí,

d) dlužník, předkladatel tohoto plánu a všichni věřitelé.
Osoba, jejíž reorganizační plán byl zamítnut:
a) jej nemůže podat znovu,
b) jej může podat znovu, ve lhůtě 15 dnů od jeho zamítnutí,
c) jej může podat znovu, ve lhůtě 7 dnů od jeho zamítnutí,
d) jej může podat znovu, jen neuplynula-li jí dosud lhůta k jeho předložení.
Reorganizační plán je účinný:
a) vždy jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci,
b) jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, ledaže byla reorganizačním plánem jeho
účinnost odložena na pozdější dobu nebo rozhodl o jeho pozdější účinnosti insolvenční soud,
c) vždy datem určeným v reorganizačním plánu nebo datem, které stanovil insolvenční soud,
d) vždy datem, které stanovil insolvenční soud.
Má se zato, že dlužník je v úpadku, pokud má více věřitelů s pohledávkou po splatnosti po dobu delší než
30 dní a současně:
a) záporný vlastní kapitál,
b) splatné závazky vyšší než hodnotu majetku,
c) účetní hodnota netto aktiv dlužníka převyšuje účetní hodnotu závazků,
d) nepředložil na výzvu soudu seznamy majetku, závazků a zaměstnanců.
Dlužník je v úpadku ve formě předlužení, pokud má více věřitelů s pohledávkou po splatnosti po dobu 30
dní a současně:
a) účetní hodnota cizích zdrojů dlužníka je vyšší než účetní netto hodnota majetku,
b) splatné závazky dlužníka jsou vyšší než hodnota jeho majetku,
c) účetní hodnota netto aktiv dlužníka převyšuje účetní hodnotu pasiv,
d) nedodal seznamy majetku, závazků a zaměstnanců.
Věřitelem, na kterého se v insolvenčním řízení hledí jako na přihlášeného, ačkoliv přihlášku nepodal, je:
a) každý věřitel s pracovně právním nárokem vzniklým před prohlášením konkursu,
b) každý věřitel s pracovně právním nárokem vzniklým před rozhodnutím o úpadku,
c) manžel dlužníka s pohledávkou vzniklou po prohlášení konkurzu vypořádáním společného jmění
manželů,
d) věřitel, který poskytl plnění za dlužníka na základě ručení po rozhodnutí o úpadku.
Do majetkové podstaty nepatří:
a) obvyklé vybavení domácnosti,
b) hotové peníze ve výši 10.000,- Kč, které dlužník použije pro uspokojování potřeb své rodiny,
c) nároky na vrácení daní,
d) předměty průmyslového vlastnictví.
V insolvenčním řízení a v incidenčních sporech jedná a rozhoduje:
a) v prvním stupni i v odvolacím řízení jediný soudce (samosoudce),
b) v prvním stupni jediný soudce (samosoudce) a v odvolacím a dovolacím řízení senát,
c) v prvním stupni senát,
d) v prvním stupni, v odvolacím a dovolacím řízení jediný soudce (samosoudce).
Odborová organizace může v insolvenčním řízení zastupovat:
a) každého věřitele, jde-li o uplatňování jeho pracovněprávních pohledávek,
b) dlužníkova zaměstnance, jde-li o uplatňování jeho pracovněprávních pohledávek,
c) dlužníkova zaměstnance, jde-li o osobu, která podala přihlášku pohledávky,
d) nemůže zastupovat v žádném případě.
V incidenčním sporu:
a) nemusí být insolvenční správce vždy účastníkem,
b) musí být insolvenční správce minimálně v pozici vedlejšího účastníka,
c) může insolvenční správce jako jediný požádat o vstup do řízení v pozici vedlejšího účastníka,
d) může insolvenční správce vystupovat pouze v pozici žalobce nebo vedlejšího účastníka.
O vstupu nabyvatele na místo věřitele přihlášené pohledávky rozhodne:
a) insolvenční soud i bez návrhu, pokud v průběhu řízení zjistí, že nastala skutečnost, se kterou právní
předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele
pohledávky,
b) kterýkoli soud na návrh věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky, pokud
v průběhu nastala skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené
pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky,
c) insolvenční soud na návrh věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky, pokud
v průběhu nastala skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené
pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky,

d) i bez návrhu nebo na návrh věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky insolvenční
soud, pokud v průběhu nastala skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod
přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky.
Předběžné opatření:
a) lze vydat i bez návrhu,
b) lze spojit s rozhodnutím o ustavení předběžného správce,
c) lze vydat pouze na návrh věřitele, který podal po zahájení insolvenčního řízení přihlášku pohledávky
a uhradil na účet insolvenčního soudu jistotu ve výši 50 tis. Kč,
d) lze vydat pouze na návrh věřitele nebo dlužníka.
Doručování soudních písemností insolvenčnímu správci:
a) se děje vždy poštou na adresu sídla insolvenčního správce zapsanou v seznamu insolvenčních
správců,
b) písemnosti se doručují do datové schránky insolvenčního správce, pokud o to insolvenční správce
požádá; v ostatních případech poštou do jeho sídla,
c) písemnosti se doručují do datové schránky insolvenčního správce; není-li to možné, pak poštou na
adresu do sídla insolvenčního správce,
d) písemnosti se doručují na elektronickou adresu uvedenou insolvenčním správcem; není-li uvedena,
pak poštou na adresu sídla insolvenčního správce.
Pokud první schůze věřitelů po přezkumném jednání rozhodne o změně v osobě insolvenčního správce:
a) nemůže insolvenční soud v žádném případě takové rozhodnutí schůze věřitelů změnit,
b) může insolvenční soud takové rozhodnutí nepotvrdit, pokud zvolený insolvenční správce nesplňuje
podmínky pro výkon funkce insolvenčního správce dané insolvenčním zákonem,
c) může insolvenční soud takové rozhodnutí nepotvrdit, pokud zvolený insolvenční správce nesplňuje
podmínky pro výkon funkce insolvenčního správce dané insolvenčním zákonem, a to za předpokladu,
že to navrhl věřitel, který hlasoval proti změně v osobě insolvenčního správce,
d) nemůže insolvenční soud v žádném případě takové rozhodnutí schůze věřitelů změnit ani pokud
zvolený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro výkon funkce insolvenčního správce dané
insolvenčním zákonem.
Navrhne-li insolvenční správce insolvenčnímu soudu svolání schůze věřitelů:
a) musí navrhnout také otázky, které mají být na schůzi věřitelů projednány,
b) nesmí navrhnout otázky, které mají být na schůzi věřitelů projednány; o předmětu schůze věřitelů
rozhodne insolvenční soud,
c) může navrhnout předmět schůze věřitelů; není to však podmínkou,
d) musí navrhnout také otázky, které mají být na schůzi věřitelů projednány; navržené otázky musí
insolvenční správce předem projednat s věřitelským výborem.
Pokud insolvenční správce uzavře smlouvu na dodávku elektrické energie do sídla dlužníka,
a) nese objektivní odpovědnost za škodu nebo jinou újmu, která dodavateli elektrické energie vznikne
tím, že jeho pohledávka nemohla být uspokojena,
b) nenese odpovědnost za škodu nebo jinou újmu, která dodavateli elektrické energie vznikne tím, že
jeho pohledávka nemohla být uspokojena,
c) nese odpovědnost za škodu nebo jinou újmu, která dodavateli elektrické energie vznikne tím, že jeho
pohledávka nemohla být uspokojena; ze strany insolvenčního správce musí jít o zaviněné jednání,
d) nese objektivní odpovědnost za škodu nebo jinou újmu, která dodavateli elektrické energie vznikne
tím, že jeho pohledávka nemohla být uspokojena, a to až do výše odměny, která mu bude v řízení
přiznána.
Předběžným opatřením insolvenční soud:
a) může uložit dlužníkům dlužníka, proti kterému se vede insolvenční řízení, aby plnění svých závazků
poskytovali k rukám předběžného správce,
b) nemůže uložit dlužníkům dlužníka, proti kterému se vede insolvenční řízení, aby plnění svých
závazků poskytovali k rukám předběžného správce,
c) musí uložit dlužníkům dlužníka, proti kterému se vede insolvenční řízení, aby plnění svých závazků
poskytovali k rukám předběžného správce, pokud předběžného správce v tomto rozhodnutí nebo již
dříve ustanovil,
d) uloží dlužníkům dlužníka, proti kterému se vede insolvenční řízení, aby plnění svých závazků
poskytovali k rukám předběžného správce, pokud to navrhne některý z přihlášených věřitelů.
Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení:
a) jsou spojeny se zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení na úřední desce insolvenčního
soudu,
b) jsou spojeny se zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku,

c)

jsou spojeny se zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení a návrhu na zahájení
insolvenčního řízení na úřední desce insolvenčního soudu,
d) jsou spojeny se zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení a návrhu na zahájení
insolvenčního řízení na úřední desce insolvenčního soudu.
O povolení reorganizace na základě návrhu přihlášeného věřitele dlužníka, může insolvenční soud
rozhodnout:
a) až poté, kdy s tímto způsobem řešení úpadku dlužníka vyslovila souhlas schůze věřitelů, jinak musí
rozhodnout o prohlášení konkursu na majetek dlužníka,
b) i bez souhlasu schůze věřitelů, jedná-li se o dlužníka, který má více než 100 zaměstnanců v pracovním
poměru,
c) i bez souhlasu schůze věřitelů, jedná-li se o dlužníka s obratem vyšším než 100 mil. Kč za poslední
účetní období,
d) i bez souhlasu schůze věřitelů, pokud se schůze věřitelů, na které mělo být hlasováno o způsobu řešení
úpadku, neúčastnil žádný přihlášený věřitel.
Bude-li insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení podán dlužníkem současně, prohlásí insolvenční
soud na majetek dlužníka konkurs pokud:
a) odmítne insolvenční návrh,
b) odmítne pouze návrh na povolení oddlužení,
c) zamítne insolvenční návrh,
d) nebude k návrhu na povolení oddlužení přihlížet.
V průběhu reorganizace přirůstají k přihlášené pohledávce úroky ve výši sazby dohodnuté před tím, než se
dlužník dostal do prodlení:
a) pouze zajištěnému věřiteli, jehož pohledávka již byla zjištěna, a to i pokud je v prodlení s úhradou
části odměny a hotových výdajů znalce, který zpracovával znalecký posudek za účelem ocenění
majetkové podstaty dlužníka,
b) zajištěnému i nezajištěnému věřiteli, jehož pohledávka již byla zjištěna,
c) zajištěnému věřiteli, a to k celé jeho zjištěné pohledávce bez ohledu na hodnotu zajištění,
d) úroky po rozhodnutí o úpadku přirůstat nikdy nemohou.
Samostatnou skupinu věřitelů za účelem hlasování o reorganizačním plánu vždy představují:
a) každý zajištěný věřitel,
b) všichni zajištění věřitelé dlužníka společně,
c) společně ti zajištění věřitelé, jejichž právo se váže ke stejnému předmětu zajištění,
d) společně ti zajištění věřitelé, kteří mají zásadně shodné právní postavení a zásadně shodné
ekonomické zájmy.
Pohledávka věřitele z úvěrového financování, kterou přijal dlužník s dispozičními oprávněními nebo
insolvenční správce po povolení reorganizace, se v případě přeměny reorganizace na konkurs považuje:
a) za pohledávku za majetkovou podstatou, kterou lze uspokojit kdykoliv v průběhu konkursu,
b) za pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, kterou lze uspokojit
kdykoliv v průběhu konkursu,
c) za pohledávku za majetkovou podstatou, která bude ovšem uspokojena až po uspokojení všech
ostatních pohledávek za majetkovou podstatou,
d) za pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení, aniž by ji bylo nutno po prohlášení konkursu
přihlásit.
O reorganizačním plánu hlasují:
a) přihlášení věřitelé a to na jakékoliv schůzi věřitelů, která bezprostředně následuje poté, co byl
reorganizační plán předložen,
b) výlučně přihlášení věřitelé, jejichž pohledávka již byla zjištěna a to pouze osobně na schůzi věřitelů,
c) výlučně věřitelé, jejichž pohledávka nebyla popřena insolvenčním správcem a to na schůzi věřitelů,
která byla insolvenčním soudem svolána jen za účelem hlasování o reorganizačním plánu,
d) přihlášení věřitelé.
Zveřejněním rozhodnutí o povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku:
a) se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím
insolvenčního soudu, pokud soud nestanoví jinak,
b) počíná běžet lhůta pro předložení reorganizačního plánu,
c) se pozastavuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka, nestanoví-li zákon jinak,
d) splatnost pohledávek a závazků se vždy vrací do původních termínů.
Zpráva o reorganizačním plánu:
a) je zpracovávána předkladatelem reorganizačního plánu,
b) musí obsahovat vymezení daňových dopadů reorganizačního plánu na věřitele dlužníka,

c)

předkladatel reorganizačního plánu musí zajistit, aby byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku
nejpozději 10 dnů před konáním schůze věřitelů, která má o reorganizačním plánu hlasovat,
d) musí být schválena insolvenčním soudem nejpozději den před konáním schůze věřitelů, která má
hlasovat o reorganizačním plánu.
Změnu schváleného reorganizačního plánu:
a) může navrhnout pouze předkladatel schváleného reorganizačního plánu,
b) může navrhnout předkladatel schváleného reorganizačního plánu a v případě, že je jím osoba odlišná
od dlužníka, tak i dlužník,
c) může navrhnout předkladatel schváleného reorganizačního plánu a věřitelé jejichž výše přihlášených
pohledávek představuje nejméně 50% všech přihlášených pohledávek,
d) může navrhnout dlužník pokud byl předkladatelem schváleného reorganizačního plánu.
Odmítnout změnu reorganizačního plánu může věřitel:
a) ve lhůtě ne kratší než 30 dnů, která počíná běžet ode dne zveřejnění návrhu změny reorganizačního
plánu v insolvenčním rejstříku,
b) ve lhůtě ne kratší než 30 dnů, která počíná běžet ode dne doručení návrhu změny reorganizačního
plánu tomuto věřiteli,
c) ve lhůtě ne delší než 30 dnů, která počíná běžet ode dne doručení návrhu změny reorganizačního
plánu tomuto věřiteli.
d) nejpozději při konání schůze věřitelů, která má navrhovanou změnu reorganizačního plánu
projednávat.
V insolvenčním řízení vedeném na majetek banky, které byla udělena licence pro výkon činnosti na území
tuzemska se za přihlášenou pohledávku považují:
a) pouze pohledávka, která byla skutečně uplatněna přihláškou,
b) pohledávka, která vyplývá z účetnictví dlužníka; za přihlášenou se pohledávka považuje od okamžiku
zahájení insolvenčního řízení,
c) pohledávka, která vyplývá z účetnictví dlužníka; za přihlášenou se pohledávka považuje od okamžiku
prohlášení konkursu na majetek dlužníka,
d) pohledávka, která vyplývá z účetnictví dlužníka; za přihlášenou se pohledávka považuje od okamžiku
rozhodnutí o úpadku.
Hypotéční podstatu:
a) tvoří majetek, sloužící ke krytí hypotéční zástavních listů,
b) lze kdykoliv použít na úhradu odměny a hotových výdajů insolvenčního správce,
c) lze použít výlučně na úhradu pohledávek majitelů hypotéčních zástavních listů,
d) lze použít na úhradu nákladů spojených se správou a zpeněžením hypotéční podstaty a na úhradu
pohledávek majitelů hypotéčních zástavních listů, zbude-li po uspokojení těchto pohledávek část
výtěžku dosažená zpeněžením hypotéční podstaty, použije se v rozvrhu na uspokojení ostatních
pohledávek.
Nebude-li návrh na povolení oddlužení podán na formuláři předepsaným insolvenčním zákonem:
a) insolvenční soud návrh odmítne,
b) insolvenční soud nebude k návrhu přihlížet,
c) insolvenční soud vyzve osobu, která návrh podala k jeho opravě a doplnění,
d) insolvenční soud prohlásí na majetek dlužníka konkurs.
Mezi povinné přílohy návrhu na povolení oddlužení patří:
a) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za posledních 5 let,
b) výpis z rejstříku trestů,
c) seznam závazků, případně prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se
seznamem závazků, které v insolvenčním řízení již dříve předložil,
d) znalecký posudek, kterým byl oceněn movitý majetek sloužící k zajištění pohledávek jeho věřitelů.
Námitku, týkající se toho, že zde jsou skutečnosti odůvodňující zamítnutí návrhu na povolení oddlužení je
možné podat:
a) nejpozději 10 dnů po konání schůze věřitelů, která rozhodla o způsobu oddlužení dlužníka,
b) nejpozději do rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým insolvenční soud schválí zvolený způsob
oddlužení,
c) pouze na schůzi věřitelů, která rozhodovala o způsobu řešení úpadku dlužníka,
d) nejpozději den před konáním schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení dlužníka.
Svůj hlas pro některý ze způsobů oddlužení vyjádřený prostřednictvím hlasovacího lístku:
a) není věřitel oprávněn změnit,
b) je věřitel oprávněn změnit pouze hlasováním na schůzi věřitelů,
c) je věřitel oprávněn změnit zasláním nového hlasovacího lístku, který bude insolvenčnímu soudu
doručen nejpozději den před konáním schůze věřitelů, která má rozhodovat o způsobu oddlužení

dlužníka,
d) je věřitel oprávněn změnit buď hlasováním na schůzi věřitelů nebo zasláním nového hlasovacího
lístku, který bude insolvenčnímu soudu doručen nejpozději den před konáním schůze věřitelů, která
má rozhodovat o způsobu oddlužení dlužníka.
Proti rozhodnutí, kterým insolvenční soud vezme na vědomí splnění oddlužení může podat odvolání:
a) kterýkoliv nezajištěný věřitel,
b) nezajištěný věřitel, jehož pohledávka nebyla v průběhu oddlužení uspokojena alespoň ve výši 30%,
c) nezajištěný věřitel, který má informace o tom, že oddlužení bylo dlužníkem dosaženo podvodným
způsobem,
d) nezajištěný věřitel, který hlasoval proti zvolenému způsobu oddlužení.
Proti rozhodnutí, kterým insolvenční soud schvaluje zvolený způsob oddlužení může podat odvolání:
a) kterýkoliv nezajištěný věřitel, který hlasoval o způsobu oddlužení dlužníka,
b) vždy dlužník, dále nezajištěný věřitel, který hlasoval proti zvolenému způsobu oddlužení,
c) vždy dlužník, dále nezajištěný věřitel jehož námitkám týkajícím se skutečností, které by jinak
odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, insolvenční soud nevyhověl,
d) zajištěný věřitel jehož námitkám týkajícím se skutečností, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí
návrhu na povolení oddlužení, insolvenční soud nevyhověl.
Osvobození od placení pohledávek v případě, že dlužník řádně a včas splnil všechny povinnosti podle
schváleného způsobu oddlužení, se týká:
a) neuspokojených částí zajištěných pohledávek dlužníka, pokud byl předmět zajištění v rámci oddlužení
zpeněžen,
b) neuspokojených částí nezajištěných pohledávek zahrnutých do oddlužení,
c) pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky v insolvenčním řízení nepřihlásili, ač tak učinit měli,
d) pohledávek, ke kterým se v insolvenčním řízení nepřihlíželo..
Je-li úpadek dlužníka řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře:
a) musí dlužník zpeněžit hodnoty nabyté v celém průběhu insolvenčního řízení darem a dědictvím a
peněžní prostředky použít na mimořádnou splátku nad rámec splátkového kalendáře,
b) zpeněží insolvenční správce hodnoty, které dlužník nabyl po dobu trvání účinků schválení oddlužení
plněním splátkového kalendáře dědictvím a darem,
c) hodnoty nabyté darem a dědictvím se nezpeněžují,
d) musí dlužník zpeněžit hodnoty nabyté po dobu trvání schválení oddlužení plněním splátkového
kalendáře darem a dědictvím a peněžní prostředky použít na mimořádnou splátku nad rámec
splátkového kalendáře, jen pokud mu to uloží věřitelský výbor.
Insolvenční správce ustanovený do funkce v tuzemsku, se na území jiných členských států Evropské unie,
s výjimkou Dánska, prokazuje:
a) neověřenou kopií rozhodnutí, kterým byl ustanoven do funkce,
b) neověřenou kopií rozhodnutí, kterým byl ustanoven do funkce, na požádání je povinen předložit
originál tohoto rozhodnutí,
c) ověřenou kopií rozhodnutí, kterým byl ustanoven do funkce, na požádání je povinen předložit úředně
ověřený překlad tohoto rozhodnutí,
d) úředně ověřeným překladem rozhodnutí, kterým byl ustanoven do funkce.
Mezi „kolektivní úpadkové řízení“ řadí nařízení 1346/2000/ES o úpadkovém řízení:
a) insolvenční řízení,
b) konkurs, oddlužení a reorganizaci,
c) pouze konkurs,
d) pouze oddlužení a reorganizaci.
Nařízení 1346/2000/ES lze aplikovat na úpadkové řízení vedené na majetek následujícího dlužníka:
a) pouze fyzickou osobu podnikatele,
b) právnickou osobu, která není podnikatelem,
c) jakoukoliv fyzickou osobu,
d) pouze dlužníka, který je podnikatelem.
Hlavní úpadkové řízení lze podle nařízení 1346/2000/ES zahájit v členském státě Evropské unie:
a) ve kterém se nachází centrum hlavních zájmů dlužníka,
b) sídlo dlužníka,
c) místo odkud dlužník obvykle spravuje své zájmy a je proto zjistitelné třetími osobami,
d) ve kterém se nachází alespoň nějaký majetek dlužníka.
Pohledávky dlužníka vůči třetí osobě se nacházejí na území toho členského státu Evropské unie:
a) ve kterém je soustředěno centrum hlavních zájmů dlužníka,
b) ve kterém je soustředěno centrum hlavních zájmů povinné třetí osoby,
c) podle jehož právního řádu pohledávka vznikla,

d) ve kterém bylo zahájeno proti dlužníkovi „kolektivní úpadkové řízení“.
Aktivně legitimován k podání návrhu na zahájení vedlejšího úpadkového řízení podle nařízení
1346/2000/ES v tuzemsku je,
a) dlužník,
b) věřitel dlužníka se splatnou pohledávkou,
c) správce podstaty ustanovený v hlavním úpadkovém řízení,
d) pouze osoby, které jsou k podání insolvenčního návrhu aktivně legitimovány v obecné rovině
insolvenčním zákonem.
Úpadek dlužníka může být v tuzemsku v rámci vedlejšího úpadkového řízení v souladu s nařízením
1346/2000/ES řešen:
a) pouze konkursem,
b) konkursem, oddlužením nebo reorganizací,
c) konkursem nebo reorganizací,
d) způsobem, který určí správce podstaty ustanovený v hlavním úpadkové řízení.
Správce podstaty ustanovený ve vedlejším úpadkovém řízení, které se řídí podle nařízení 1346/2000/ES,
má právo:
a) navrhnout pozastavení zpeněžování v hlavním úpadkovém řízení,
b) na poskytnutí součinnosti ze strany správce podstaty ustanoveného v hlavním úpadkovém řízení,
c) přihlásit pohledávky, které věřitelé přihlásili ve vedlejším úpadkovém řízení pro které byl ustanoven,
do hlavního úpadkového řízení,
d) účastnit se schůze věřitelů v hlavním úpadkovém řízení.
Kolektivní úpadkové řízení, které se řídí podle Nařízení 1346/2000/ES, nelze v žádném případě vést proti:
a) bance,
b) právnické osobě, které má centrum svých zájmů na území Dánska,
c) fyzické osobě, která má občanství státu, který není členským státem Evropské unie,
d) fyzické osobě, která má občanství Dánska.
Do insolvenčního řízení jsou přihlášeni věřitelé s pohledávkami v celkové výši 70 mil.Kč, schůze věřitelů
svolané rozhodnutím o úpadku se zúčastní věřitelé s pohledávkami v celkové výši 50 mil. Kč, z toho
věřitelé se zajištěnou pohledávkou ve výši 30 mil. Kč.. Při jakém výsledku hlasování by došlo k přijetí
usnesení o způsobu řešení úpadku?
a) Pro usnesení: zajištění věřitelé ve výši 15 mil. Kč a nezajištění ve výši 10 mil.Kč.
b) Pro usnesení: zajištění věřitelé ve výši 10 mil. Kč a nezajištění ve výši 10 mil.Kč.
c) Pro usnesení: zajištění věřitele ve výši 20 mil.Kč a nezajištění ve výši 20 mil.Kč.
d) Pro usnesení: zajištění i nezajištění věřitelé celkem 35 mil. Kč.
Do kdy je možné přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení?
a) Do rozhodnutí o úpadku.
b) Do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.
c) Do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku.
d) Do 30ti dnů od rozhodnutí o úpadku.
Účastníky insolvenčního řízení jsou:
a) všichni věřitelé dlužníka zachycení v účetní evidenci dlužníka,
b) vždy insolvenční správce,
c) likvidátor dlužníka, pro tu část řízení, kde je rozhodováno o jeho nárocích
d) dlužník.
Účastníky insolvenčního řízení jsou:
a) státní zastupitelství,
b) insolvenční správce,
c) věřitelé dlužníka uplatňující právo proti dlužníkovi,
d) likvidátor dlužníka.
Výsledkem ocenění majetkové podstaty znalcem dle § 155 insolvenčního zákona má být:
a) cena administrativní,
b) cena reprodukční,
c) věcná hodnota,
d) cena obvyklá.
Výsledkem ocenění majetkové podstaty znalcem dle § 155 insolvenčního zákona má být:
a) cena účetní,
b) cena reprodukční,
c) cena pořizovací snížená o opotřebení,
d) cena obvyklá.
Pohledávky za majetkovou podstatou jsou:

a) mzdové nároky zaměstnanců dlužníka za období po rozhodnutí o úpadku,
b) náklady úspěšného věřitele za služby advokáta při zastupování v incidenčním sporu o pravost popřené
pohledávky,
c) daň z příjmů vyměřená po rozhodnutí o úpadku za období do rozhodnutí o úpadku,
d) náklady na opravu a údržbu nemovitostí v majetkové podstatě po rozhodnutí o úpadku.
Návrh na moratorium může dlužník, který je podnikatelem a není právnickou osobou v likvidaci, podat:
a) do 7 dnů od podání svého insolvenčního návrhu,
b) do 15 dnů od podání věřitelského insolvenčního návrhu,
c) kdykoliv od podání insolvenčního návrhu do rozhodnutí o úpadku,
d) před zahájením insolvenčního řízení.
Do seznamu přihlášených pohledávek insolvenční správce zařadí pohledávky:
a) všech věřitelů dlužníka, kteří svou pohledávku uplatnili přihláškou,
b) všech věřitelů dlužníka, kteří svou pohledávku uplatnili přihláškou, a všech věřitelů pohledávek za
majetkovou podstatou,
c) všech věřitelů dlužníka, kteří svou pohledávku uplatnili přihláškou s vyloučením pohledávek, ke
kterým se nepřihlíží, pohledávek vyloučených z uspokojení a dalších pohledávek, o kterých tak
stanoví zákon,
d) všech věřitelů dlužníka, kteří svou pohledávku uplatnili přihláškou; u pohledávek, ke kterým se
nepřihlíží a u pohledávek vyloučených z uspokojení zapíše poznámku.
Nezbytnou náležitostí přihlášky pohledávky je uvedení:
a) důvodu vzniku pohledávky,
b) pořadí pohledávky,
c) výše pohledávky,
d) uplatnění práva na uspokojení ze zajištění v případě zajištěné pohledávky.
Nemovitost, která je uvedena v soupisu majetkové podstaty, musí být oceněna:
a) vždy znalcem,
b) znalcem, bude-li dle rozhodnutí věřitelského výboru nemovitost zpeněžována současně s jejím
vybavením movitými věci,
c) znalcem, požaduje-li to věřitelský výbor a zajistí-li to finančně,
d) nemusí být oceněna znalcem v žádném případě.
Nemovitost, která je uvedena v soupisu majetkové podstaty, musí být oceněna:
a) znalcem v případě, že nemovitost je předmětem zajištění a ocenění znalcem požaduje zajištěný
věřitel,
b) vždy znalcem v případě, že nemovitost je předmětem zajištění a věřitel uplatňuje právo na uspokojení
ze zajištění,
c) vždy znalcem v případě, že nemovitost je předmětem zajištění, a to i v případě, že věřitel neuplatňuje
právo na uspokojení ze zajištění,
d) znalcem, požaduje-li to věřitelský výbor a finančně to zajistí.
Obtížně ocenitelný majetek musí být v soupisu oceněn:
a) vždy insolvenčním správcem,
b) vždy znalcem,
c) neoceňuje se,
d) oceňují se pouze tehdy, požádá-li o to věřitelský výbor.
Ocenění majetku uvedené v soupisu majetkové podstaty se :
a) nepromítá do účetnictví dlužníka,
b) promítá do účetnictví dlužníka pouze v případě reorganizace,
c) promítá do účetnictví dlužníka, pokud dlužník provozuje podnik,
d) promítá do účetnictví dlužníka.
Movité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty musí být v tomto soupisu oceněny:
a) vždy insolvenčním správcem,
b) znalcem vždy, pokud jsou prodávány jako soubor,
c) znalcem, jsou-li předmětem zajištění a zajištěný věřitel svoji zajištěnou pohledávku v insolvenčním
řízení uplatnil,
d) znalcem, jsou-li předmětem zajištění, i když zajištěný věřitel svoji zajištěnou pohledávku
v insolvenčním řízení neuplatnil
Movité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty musí být v tomto soupisu oceněny:
a) zůstatkovou účetní hodnotou,
b) účetní hodnotou brutto
c) obvyklou cenou,

d) pořizovací cenou.
Pro soupis majetkové podstaty platí
a) jakmile je věc do soupisu pojata, může s ní disponovat pouze insolvenční správce,
b) za správu majetku sepsaného do majetkové podstaty odpovídá insolvenční správce,
c) soupis je listinou opravňující v konkursu insolvenčního správce ze zpeněžení,
d) soupis provádí osoba s dispozičními oprávněními k sepisovanému majetku.
Pro předvolání k výslechu a k prohlášení o majetku platí
a) předvolání se doručuje předvolávanému do vlastních rukou, a to nejméně 10 dní před výslechem,
b) předvolání se doručuje předvolávanému do vlastních rukou, a to nejméně 15 dní před výslechem,
c) pokud se předvolávaný ani na opakované předvolání nedostaví, bude k soudu předveden,
d) pokud se předvolávaný bez včasné a důvodné omluvy nedostaví, bude předveden.
Pro předvolání k výslechu a k prohlášení o majetku platí
a) insolvenční soud musí dlužníka předvolat pouze na návrh insolvenčního správce,
b) insolvenční soud musí dlužníka předvolat na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského výboru,
c) insolvenční soud může dlužníka předvolat pouze na návrh insolvenčního správce,
d) insolvenční soud může dlužníka předvolat na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského výboru.
Pro okamžik soupisu majetku do majetkové podstaty platí:
a) věc je sepsána ke dni, kdy správce soupis podstaty dokončil,
b) věc je sepsána ke dni, kdy správce předložil soupis insolvenčnímu soudu,
c) věc je sepsána ke dni, kdy byl soupis podstaty zveřejněn v insolvenčním rejstříku
d) věc je sepsána ke dni uvedeném v soupisu jako den sepsání.
Došlo-li v průběhu insolvenčního řízení ke zjištění neplatnosti právního úkonu týkajícího se majetku
nebo závazků dlužníka rozhodnutím jiného než insolvenčního soudu
a) insolvenční soud není takovým rozhodnutím vázán,
b) insolvenční soud je takovým rozhodnutím vázán,
c) insolvenční soud je takovým rozhodnutím vázán, pokud z něho měla prospěch majetková podstata,
d) insolvenční soud přesto posoudí neplatnost takového úkonu jako otázku předběžnou nebo
v incidenčním sporu.
Prohlášení o úplnosti a správnost soupisu:
a) musí dlužník učinit vždy,
b) musí dlužník učinit pouze na výzvu insolvenčního soudu,
c) musí dlužník učinit, pokud jej o to požádá insolvenční správce,
d) zákon tuto povinnost dlužníkovi neukládá.
Insolvenční správce může zapsat do seznamu přihlášených pohledávek pohledávky věřitelů přihlášené
kdykoliv
a) od zahájení insolvenčního řízení, a to na základě výzvy zveřejněné současně s oznámením o zahájení
insolvenčního řízení,
b) od podání insolvenčního návrhu do 2 měsíců,
c) od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty k přihlášení stanovené v rozhodnutí o úpadku,
d) od rozhodnutí o úpadku do konce lhůty stanovené v tomto rozhodnutí.
Propadná lhůta k přihlášení pohledávek je stanovená:
a) ve výzvě insolvenčního soudu k přihlášení pohledávek zveřejněné s vyhláškou o zahájením
insolvenčního řízení,,
b) v rozhodnutí o úpadku,
c) v rozhodnutí o povolení oddlužení,
d) v rozhodnutí o prohlášení konkurzu.
V případě insolvenčního řízení zahájeného na základě návrhu věřitele smí dlužník do rozhodnutí o úpadku
bez případné sankce neúčinnosti:
a) hradit své splatné závazky týkající se provozu podniku,
b) darovat část svého majetku,
c) hradit daně,
d) hradit jakékoliv závazky pouze se souhlasem předběžného správce.
V případě insolvenčního řízení zahájeného na základě návrhu věřitele nesmí dlužník do rozhodnutí o
úpadku pod sankcí neúčinnosti:
a) hradit své splatné závazky týkající se provozu podniku,
b) plnit zákonné vyživovací povinnosti,
c) hradit daně,
d) podstatným způsobem zmenšit majetkovou podstatu.
Za věřitele, který na schůzi konané po přezkumném jednání nevykonává práva spojená s přihlášenou
popřenou pohledávkou, je považován věřitel, který:

a)
b)
c)
d)

hlasuje pouze o členech věřitelského výboru,
účastní se schůze věřitelů, nepožádá o přiznání hlasovacího práva a tedy nehlasuje,
před jakýmkoliv hlasováním na schůzi věřitelů musí opustit místnost, ve které se hlasuje,
musí nahlásit insolvenčnímu soudu, že k jeho pohledávce nemá být při hlasování schůze věřitelů
přihlíženo.
Účinností reorganizačního plánu zanikají práva:
a) všech věřitelů dlužníka a jedinými jeho věřiteli jsou věřitelé uvedení v reorganizačním plánu,
b) všech přihlášených věřitelů dlužníka,
c) všech přihlášených věřitelů dlužníka, jejichž pohledávka byla zjištěna,
d) všech přihlášených věřitelů dlužníka, jejichž pohledávka byla zjištěna, a kteří souhlasili
s reorganizačním plánem.
Po splnění reorganizačního plánu mohou úspěšně uplatnit svá práva:
a) věřitelé pohledávek vzniklých před zahájením insolvenčního řízení, kteří nebyli uvedeni
v reorganizačním plánu,
b) věřitelé pohledávek vzniklých před zahájením insolvenčního řízení, kteří byli uvedeni
v reorganizačním plánu, pouze však za předpokladu, že hlasovali proti přijetí tohoto plánu,
c) věřitelé, jejichž pohledávka vznikla v průběhu reorganizace,
d) věřitelé, jejichž pohledávka vznikla po splnění reorganizačního plánu.
Nařízení a provedení exekuce proti dlužníkovi v průběhu reorganizace:
a) je možné, pokud se jedná o vymáhání pohledávky neuhrazené v rozporu s reorganizačním plánem,
b) do ukončení reorganizace není možné,
c) je možné, pokud s tím souhlasí insolvenční soud,
d) je možné, pokud s tím souhlasí schůze věřitelů.
Proti rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs se může odvolat:
a) dlužník,
b) insolvenční správce pouze pokud má souhlas věřitelského výboru,
c) kterýkoliv věřitel, jehož pohledávka byla řádně zjištěna,
d) není odvolání.
Proti rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs se může odvolat:
a) není odvolání,
b) schůze věřitelů,
c) věřitelský výbor,
d) dlužník.
Pokud chce věřitel se sídlem v členském státě EU účinně uplatnit námitku proti oznámení insolvenčního
správce o výši jeho pohledávky vyplývající z účetnictví úpadce,
a) musí tuto námitku podat v českém jazyce,
b) nemusí tuto námitku podat v českém jazyce,
c) musí tak učinit nejpozději do 2 měsíců od doručení tohoto oznámení,
d) musí tak učinit nejpozději do 2 měsíců od zveřejnění výtahu z rozhodnutí o prohlášení konkursu
v insolvenčním rejstříku.
Návrh na povolení oddlužení musí povinně obsahovat:
a) označení dlužníka,
b) údaje o příjmech dlužníka za posledních 5 let,
c) podpis ručitele,
d) rozsah vyživovacích povinností dlužníkova manžela.
Reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek:
a) fyzické osoby – podnikatele,
b) akciové společnosti zaměstnávající 230 zaměstnanců v pracovním poměru s obratem za poslední
účetní období 1,550 mld. Kč,
c) akciové společnosti zaměstnávající 30 zaměstnanců v pracovním poměru s obratem za poslední účetní
období 145 mil.Kč,
d) bytového družstva zajišťujícího výhradně bytové potřeby svých členů.
Reorganizace jako způsob řešení úpadku může být využita:
a) pouze u dlužníka, který je právnickou osobou,
b) u tuzemské pojišťovny poté, co ji bylo odejmuto povolení,
c) u zahraniční banky podnikající na území České republiky na základě jednotné licence,
d) pouze u dlužníka, který je obchodní společností.
V případě úpadku tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a pobočky pojišťovny z třetího státu, po
odnětí povolení, je insolvenční správce povinen:
a) zajistit zveřejnění výtahu z rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu v Úředním věstníku

Evropské unie,
b) vyzvat všechny věřitele, kteří jsou uvedeni v účetnictví úpadce, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě
určené v rozhodnutí o úpadku,
c) určit osobu, která jej bude zastupovat při výkonu jeho pravomoci na území jiného státu,
d) na výzvu orgánu dozoru poskytnout mu informace týkající se insolvenčního řízení.
Úpadek banky podnikající v ČR, lze po odnětí licence řešit pouze:
a) oddlužením,
b) reorganizací,
c) oddlužením nebo reorganizací,
d) konkursem.
O vydání rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu na majetek banky, spořitelního a úvěrního družstva
nebo instituce elektronických peněz informuje insolvenční soud orgán dohledu ve státech, ve kterých tato
společnost vykonává činnost na základě jednotné licence:
a) před zveřejněním rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek takové banky
v insolvenčním rejstříku, a není-li to možné neprodleně po zveřejnění rozhodnutí o úpadku a
prohlášení konkursu na majetek takové banky v insolvenčním rejstříku,
b) pouze na jeho vyžádání,
c) zveřejněním rozhodnutí v Ústředním věstníku EU,
d) zveřejněním v každém státě, kde tato banka podnikala.
Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo instituce elektronických peněz lze řešit:
a) pouze před odnětím licence nebo povolení příslušného orgánu (zániku povolení),
b) pouze po odnětí licence nebo povolení příslušného orgánu (zániku povolení),
c) před odnětím i po odnětí licence,
d) pouze na základě jiného zákona, protože na tyto subjekty nemůže být prohlášen úpadek dle
insolvenčního zákona.
Insolvenční řízení na banku lze zahájit na návrh:
a) orgánu dohledu,
b) dlužníka,
c) věřitele,
d) auditora banky.
Pro úpadek obchodníka s cennými papíry, který není bankou, se použijí:
a) analogicky ustanovení insolvenčního zákona o úpadku bank a spořitelních a úvěrních družstev,
b) ustanovení insolvenčního zákona o úpadku bank a spořitelních a úvěrních družstev, ale pouze
v případě, kdy podniká v České republice prostřednictvím pobočky na základě jednotné licence,
c) pouze ustanovení insolvenčního zákona týkající se reorganizace, protože řešení konkurzem není
přípustné,
d) jiné právní předpisy, protože úpadek obchodníka s cennými papíry, který není bankou nespadá do
působnosti insolvenčního zákona.
Mezi finanční instituce, jejichž úpadek je řešen ve speciální části insolvenčního zákona nepatří:
a) zahraniční banky podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky bez
využití jednotné licence,
b) samostatní likvidátoři pojistných událostí,
c) spořitelní a úvěrní družstva poté, kdy jim bylo odňato povolení,
d) obchodník s cennými papíry, který není bankou.
Pohledávka věřitele uvedená v účetnictví úpadce se považuje bez dalšího za přihlášenou do konkursu,
pokud je:
a) dlužníkem banka,
b) dlužníkem pojišťovna,
c) dlužníkem investiční společnost nebo investiční fond,
d) věřitelem osoba, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům.
V případě úpadku banky Fond pojištění vkladů:
a) má na základě insolvenčního zákona přednostní právo obsadit funkci předsedy věřitelského výboru,
b) má vždy postavení zajištěného věřitele,
c) má právo navrhnout reorganizaci banky,
d) nemusí přihlašovat svoji pohledávku.
Insolvenční správce finanční instituce v úpadku může vykonávat své pravomoci na území jiného
členského státu EU:
a) se souhlasem příslušného soudu tohoto státu,
b) pouze pokud má finanční instituce na území tohoto státu pobočku (organizační složku),
c) bez toho, aniž by potřeboval povolení, souhlas či jiné rozhodnutí soudu či správního orgánu tohoto

státu,
d) prostřednictvím jím určeného zástupce.
Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem:
a) uděluje předchozí souhlas se jmenováním insolvenčního správce dlužníka, kterým je banka,
b) musí být informována o povolení reorganizace u finanční instituce podléhající jejímu dohledu,
c) může podat insolvenční návrh, aniž by byla věřitelem dlužníka,
d) může navrhnout insolvenčnímu soudu, aby zprostil insolvenčního správce funkce.
Po prohlášení konkursu na finanční instituci může dojít k započtení pohledávek této instituce vůči
pohledávkám protistrany za ní na základě dohody o závěrečném vyrovnání uzavřeném s touto
protistranou:
a) jen u pohledávek splatných před prohlášením konkursu,
b) jen pokud výsledkem započtení bude pohledávka finanční instituce za protistranou,
c) jen se souhlasem insolvenčního správce,
d) podle smluvních podmínek závěrečného vyrovnání.
Po prohlášení konkursu na banku může provést započtení vzájemných pohledávek podle dohody o
závěrečném vyrovnání uzavřeném s bankou za obvyklých podmínek před zahájením insolvenčního řízení:
a) ten, kdo s bankou tuto dohodu uzavřel, a to bez přivolení insolvenčního soudu či insolvenčního
správce,
b) pouze insolvenční správce,
c) banka (dlužník/úpadce) s přivolením insolvenčního soudu,
d) pouze Česká národní banka nebo jiná centrální banka členského státu EU.
Uspokojení pohledávek z pojištění má v případě, kdy je dlužníkem tuzemská pojišťovna, při rozvrhu
přednost před:
a) jakýmikoli jinými nároky vůči dlužníku,
b) hotovými výdaji a odměnou insolvenčního správce,
c) hotovými výdaji a odměnou insolvenčního správce a likvidátora,
d) jakýmikoli jinými nároky vůči dlužníku, s výjimkou hotových výdajů a odměny, insolvenčního
správce a náhrady nutných výdajů a odměny likvidátora za činnost prováděnou po rozhodnutí o
úpadku.
Věřitelům dlužníka, kterým je instituce elektronických peněz a kteří mají sídlo, ústředí, bydliště nebo
místo, kde se obvykle zdržují, v členském státě EU nebo jiném státě tvořícím EHP, se lhůta pro přihlášení
pohledávky prodlužuje o:
a) 15 dní,
b) 30 pracovních dní,
c) se neprodlužuje,
d) se prodlužuje o lhůtu stanovenou v usnesení insolvenčního soudu, nejméně však o 10 pracovních dní.
Insolvenční správce je povinen uveřejňovat zprávu pro věřitele a veřejnost o postupu insolvenčního řízení
v případě úpadku banky, spořitelního a úvěrního družstva, nebo v případě instituce elektronických peněz:
a) 2 x ročně, vždy k 30. 6. a k 31. 12 kalendářního roku,
b) pravidelně, nejméně však jednou ročně,
c) rozhodne-li tak insolvenční soud a po odsouhlasení věřitelského výboru,
d) není povinen ji uveřejňovat.
285. V případě, že je dlužníkem banka, pohledávky jejích věřitelů se pokládají za:
a) přihlášené,
b) přihlášené v případě, že jde o pohledávky vyplývající z účetnictví banky,
c) přihlášené tehdy, když jejich existenci věřitel u insolvenčního správce písemně potvrdí,
d) nepřihlášené.
Jde-li o banku v úpadku, insolvenční správce vykonává své pravomoci i na území ostatních členských
států EU a dalších států tvořících EHP s výjimkou:
a) užití donucovacích prostředků či jiného užití síly,
b) pravomoci závazně rozhodovat spory nebo jiná řízení, ke kterým jsou příslušné soudy,
c) postupu při poskytování informací zaměstnancům,
d) uzavírání smluv, jejichž předmětem je převod podniku nebo části podniku úpadce.
Insolvenční správce banky nebo spořitelního a úvěrního družstva při výkonu svých pravomocí na území
členských států EU dodržuje:
a) pouze právní předpisy ČR,
b) právní předpisy daného státu,
c) právní řád ČR nebo právní řád daného státu, podle toho, který z nich lépe zabrání změnám v rozsahu
majetkové podstaty v neprospěch věřitelů,

d) právní řád daného státu pouze při prodeji majetku a při poskytování informací zaměstnancům.
Na území jiného státu může vykonávat pravomoci insolvenčního správce v případě úpadku pojišťovny:
a) pouze insolvenční správce,
b) insolvenční správce nebo osoba, určená insolvenčním správcem se souhlasem insolvenčního soudu,
která jej bude zastupovat při výkonu pravomocí,
c) insolvenční správce nebo osoba ustanovená insolvenčním soudem na návrh věřitelského výboru, která
jej bude zastupovat při výkonu pravomocí,
d) pouze bezúhonný občan tohoto jiného státu s plnou způsobilostí k právní úkonům, je-li pověřený
insolvenčním správcem a odsouhlasen věřitelským výborem.
Jde-li o úpadek tuzemské pojišťovny, a nejde-li o pohledávku z pojištění, zasílá insolvenční správce
oznámení o prohlášení konkursu věřiteli, který má sídlo, ústředí, bydliště nebo místo, kde se obvykle
zdržuje, v členském státě EU nebo jiném státě tvořícím EHP:
a) v českém jazyce, opatřené hlavičkou „Výzva k předložení námitek ohledně pohledávky. Dodržte
lhůty!“ přeloženou do všech úředních jazyků EU a dalších států tvořících EHP,
b) v úředním jazyce státu EU nebo jiného státu EHP, kde má tento věřitel sídlo, ústředí, bydliště nebo
místo, kde se obvykle zdržuje,
c) v českém jazyce a přeloženou do všech úředních jazyků EU a dalších států tvořících EHP,
d) v českém jazyce a v jazyce obvyklém ve světě mezinárodních financí.
Insolvenční správce zasílá oznámení o prohlášení konkursu věřitelům pohledávek z pojištění, kteří mají
sídlo, ústředí, bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržují v členském státě EU nebo jiném státě tvořícím
EHP:
a) vždy v českém jazyce s překladem do úředního jazyka státu věřitelova domicilu,
b) v jednom z úředních jazyků členského státu EU nebo dalších států tvořících Evropský hospodářský
prostor, kde má věřitel sídlo ústředí, bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje,
c) v anglickém jazyce,
d) v úředním jazyce státu, kde má věřitel sídlo, ústředí, bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje.
Po rozhodnutí o úpadku dlužníka - pobočky pojišťovny z třetího státu, provedl věřitel započtení svoji
pohledávky proti pohledávce dlužníka.
a) Takovéto započtení není přípustné, neboť po rozhodnutí o úpadku nelze nikdy započítávat vzájemné
pohledávky dlužníka a věřitele.
b) Takovéto započtení je přípustné vždy, když věřitel má proti dlužníkovi pohledávku z pojištění.
c) Takovéto započtení je možné za předpokladu, že započtení povoluje právo, kterým se řídí pohledávka
dlužníka.
d) Za předpokladu, že započtení povoluje právo, kterým se řídí pohledávka dlužníka, je takovéto
započtení přípustné i tehdy, jestliže v době nabytí započitatelné pohledávky věřitel věděl o dlužníkově
úpadku.
Jsou-li převodní příkazy vloženy do platebního systému uvedeného v seznamu České národní banky
v okamžiku rozhodnutí o úpadku a byly-li provedeny v den rozhodnutí o úpadku:
a) Jsou vždy platné a právně vymahatelné vůči třetím osobám,
b) jsou platné a právně vymahatelné vůči třetím osobám na základě usnesení insolvenčního soudu, který
potvrdí, že rozhodné skutečnosti nastaly,
c) jsou platné a právně vymahatelné vůči třetím osobám, prokáže-li provozovatel systému, ústřední
protistrana, zúčtovatel, nebo clearingová instituce, že jim rozhodnutí o úpadku nebylo známo,
d) nejsou platné a právně vymahatelné.
Insolvenční správce banky v úpadku je povinen zajistit bez zbytečného odkladu:
a) zveřejnění podstatných částí rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu v Úředním věstníku
Evropské unie,
b) zveřejnění podstatných částí rozhodnutí o úpadku nejméně ve dvou celostátních denících v každém
státě, na jehož území dlužník podnikal nebo vykonával svou činnost prostřednictvím pobočky nebo na
základě jednotné licence,
c) zveřejnění výtahu z rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu dálkovým způsobem
prostřednictvím hromadně a pravidelně navštěvovaného finančního serveru uvedeného v seznamu
vedeném Ministerstvem spravedlnosti,
d) informování veřejnosti o rozhodnutí o povolení reorganizace hromadnými sdělovacími prostředky, a
to ve všech státech, na jejichž území dlužník podnikal nebo vykonával svou činnost prostřednictvím
pobočky nebo na základě jednotné licence.
Orgánem dozoru nebo dohledu nad činností finanční instituce podle insolvenčního zákona se rozumí:
a) Česká národní banka,
b) Česká národní banka a Komise pro cenné papíry,
c) Česká národní banka, Komise pro cenné papíry a Ministerstvo financí,

d) Česká národní banka, Úřad pro dohled nad družstevními záložnami, Komise pro cenné papíry a
Ministerstvo financí.
Výjimka z výkonu pravomocí insolvenčního správce v případě úpadku banky na území ostatních
členských států EU:
a) neexistuje,
b) je užití donucovacích prostředků či jiného užití síly a pravomoc závazně rozhodovat spory nebo jiná
řízení, ke kterým jsou příslušné soudy nebo správní orgány daného státu,
c) je rozhodovací pravomoc při uznání pohledávky,
d) se týká pravomoci insolvenčního správce k informování zaměstnanců úpadce.
Oznámení o zahájení insolvenčního řízení se doručuje:
a) výhradně zveřejněním v insolvenčním rejstříku,
b) zveřejněním v insolvenčním rejstříku a vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu,
c) zvlášť dlužníku,
d) zvlášť věřitelům, kteří uplatňují své právo vůči dlužníkovi.
Oznámení o zahájení insolvenčního řízení se doručuje:
a) zvlášť dlužníku,
b) výhradně zveřejněním v insolvenčním rejstříku a vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu,
c) výhradně zveřejněním v insolvenčním rejstříku,
d) zvlášť všem známým věřitelům dlužníka.
Rozhodnutí o úpadku se doručuje:
a) zvlášť dlužníku,
b) výhradně zveřejněním v insolvenčním rejstříku a vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu,
c) výhradně zveřejněním v insolvenčním rejstříku,
d) zvlášť všem známým věřitelům dlužníka.
Insolvenční správce:
a) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých zvláštní právní předpis stanoví povinnost
mlčenlivosti, pokud se o nich dozvěděl při výkonu své funkce, a to i po jejím skončení,
b) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých zvláštní právní předpis stanoví povinnost
mlčenlivosti, pokud se o nich dozvěděl při výkonu své funkce; po jejím skončení zachovává
insolvenční správce mlčenlivost po dobu 10 let od zproštění funkce,
c) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých zvláštní právní předpis stanoví povinnost
mlčenlivosti, pokud se o nich dozvěděl při výkonu své funkce; totéž platí pro třetí osoby vykonávající
činnosti, ke kterým je povinen insolvenční správce,
d) může být povinnosti zachovávat mlčenlivost zbaven insolvenčním soudem nebo osobou, v jejímž
zájmu má tuto povinnost.
Předběžný správce:
a) bude po vydání rozhodnutí o úpadku vykonávat funkci insolvenčního správce, pokud to navrhne
dlužník a odsouhlasí věřitelský výbor,
b) bude po vydání rozhodnutí o úpadku vykonávat funkci insolvenčního správce, pokud insolvenční
soud v rozhodnutí o úpadku nestanoví jinak,
c) nemůže být po vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka vykonávat funkci insolvenčního správce,
d) bude po vydání rozhodnutí o úpadku vykonávat funkci insolvenčního správce, pokud to před vydáním
tohoto rozhodnutí navrhne některý z přihlášených insolvenčních věřitelů.

