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u Krajského soudu v Brně

5. listopadu 2020

SDĚLENÍ INSOLVENČNÍM SPRÁVCŮM č. 4
Krajský soud v Brně sdělením ze dne 29. května 2020 (Spr 928/2020) oznámil všem insolvenčním
správcům ustanoveným v insolvenčních řízeních vedených u Krajského soudu v Brně, že až do
odvolání všechna insolvenční oddělení Krajského soudu v Brně akceptují, že zprávy o přezkumu,
zprávy pro oddlužení a soupis majetkové podstaty budou předkládány:
 v insolvenčních věcech, v nichž bylo rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení vydáno od
1. června 2020, ve lhůtě podle § 136 odst. 2 písm. f) insolvenčního zákona prodloužené o 1 měsíc,
tj. do 4 měsíců od rozhodnutí o úpadku,
 v insolvenčních věcech, v nichž bylo rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení vydáno do
31. května 2020, ve lhůtě podle § 136 odst. 2 písm. f) insolvenčního zákona prodloužené
o 3 měsíce, tj. do 6 měsíců od rozhodnutí o úpadku.
S ohledem na výrazně zhoršenou epidemiologickou situaci, nouzový stav vyhlášený usnesením vlády
České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020 a prodloužený usnesením č. 1108 ze dne 30. října 2020,
s přihlédnutím k následným usnesením usnesením vlády České republiky o přijetí krizových opatření,
Krajský soud v Brně z nezbytných důvodů v zájmu zajištění průběhu insolvenčních řízení nově
sděluje insolvenčním správcům:
Všechna insolvenční oddělení Krajského soudu v Brně až do odvolání akceptují, že zprávy
o přezkumu, zprávy pro oddlužení a soupis majetkové podstaty budou předkládány
insolvenční správci předkládat ve lhůtě podle § 136 odst. 2 písm. f) insolvenčního zákona
prodloužené o 3 měsíce, tj. do 6 měsíců od rozhodnutí o úpadku.
V jednotlivých insolvenčních řízeních přitom není třeba žádat o prodloužení lhůtě.
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