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Právní zastoupení v insolvenčním řízení 
je právní služba určená všem dlužníkům v  insolvenčním řízení. Nejčastěji se při ní 

věnujeme 

 Doplnění soudního podání a příprava dalších podání a oznámení, ke kterým není potřeba 

součinnost klienta 

 Poskytování informací klientovi o vývoji řízení a požadavcích soudu a správce v něm 

 Převzetí komunikace se mzdovou účetní a zajištění správného deponování exekucí a zasílání 

řádného a dlužného výživného  

 Přípravě žádosti o odklad splátek u věřitelů a exekutorů  

 Hlídání lhůt pro doplnění, výzvy, odvolání a sdělení soudu 

 Přípravu žádosti o úhradu odměny insolvenčního správce z deponovaných prostředků (není 

tak nutno hradit odměnu z vlastních zdrojů) 

 Automatizované sdělování všech změn v řízení klientovi (chodí pravidelně emailem) 

 Přípravu na schůzku se správcem a přezkumné jednání (včetně poskytnutí instrukcí, jak vyplnit 

dotazník insolvenčního správce) 

 Projednání námitek věřitelů s klientem včetně přípravy vhodné právní obrany 

 Projednání zprávy insolvenčního správce s klientem 

 Doložení přehledu příjmů podnikatelů i zaměstnanců dle výzvy soudu 

 Oznamování důležitých změn u klienta soudu (například adresa, příjmy, kontaktní telefon) dle 

klientem dodaných podkladů 

 Provedení aktualizace kalkulace pro oddlužení při změně příjmů dlužníka (darovací smlouva) 

 Vypracování odvolání proti neschválení oddlužení, proti rozhodnutí o výši splátek v oddlužení, 

proti rozhodnutí o zpeněžení majetku 

 Přípravu žádosti o vyloučení automobilu, který není předmětem zajištění, z majetkové 

podstaty dlužníka (vyloučení z prodeje) 

 Přípravu žádosti soudu, aby nemovitosti, které nejsou předmětem zajištění, nebyly zpeněženy 

(není povinnost je vydat ke zpeněžení)  

 Příprava žádostí o přerušení či prodloužení oddlužení (doložení potřebného odůvodnění) 

 Poskytování přiměřené osobní pozornosti klientovi a péči o něj 
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V právním zastoupení v insolvenčním řízení není zahrnuto 

 Vyplnění dotazníku pro insolvenčního správce místo klienta 

 Poskytování telefonních konzultací, které nejsou nezbytné 

 Poskytování všeobecných informací a konzultací k jiným právním záležitostem (například 

rozvod, dědictví, trestní řízení, pracovně právní spory a další) 

 

Další úkony právní služby, které poskytujeme v insolvenčním řízení 

 Příprava a podání přihlášky pohledávky věřitele do insolvenčního řízení 

 Revize pohledávek věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení a jejích popírání v něm 

(oslovení insolvenčního správce, vyžádání podkladů k přihlášeným pohledávkám, přezkum 

pohledávek způsobu jejich přihlášení, provedení právního rozboru a příprava právního 

stanoviska) 

 Příprava žádosti o nové nižší splátky v oddlužení (zejména u podnikatelů) 

 Příprava komplexní právní obrany a ochrana zájmů klienta v incidenčních sporech a při 

procesních a hmotněprávních pochybeních na straně klienta (promeškání lhůty, neposkytnutí 

požadované součinnosti, zapracování nových skutečností či nezaviněných okolností do právní 

obrany klienta a další) 

 Osobní právní konzultace v rozsahu větším než 1 hodina 

V případě, že máte zájem o naše právní služby, stačí nás kontaktovat ZDE. 

https://abivia.cz/poradci/

