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Úvod 

Cílem této práce je analyzovat postavení jednotlivých subjektů v průběhu 

reorganizace. Reorganizace je na jednu stranu v insolvenčním zákoně upravena 

jako řízení, v němž postupně dochází k uspokojování pohledávek věřitelů s tím, 

že je zachován provoz dlužníkova podniku (závodu). Z hlediska existence 

dlužnické společnosti tedy tento subjekt nezaniká, pouze z důvodu zjištěného 

úpadku vstupuje do procesu, jehož cílem je nalezení optimální úpravy kontroly 

při správě společnosti tak, aby mohl být realizován účel reorganizace, tedy 

uspokojení pohledávek při dalším pokračování provozu podniku. Jádrem celého 

procesu je však reorganizační plán, který můžeme chápat v hmotněprávním 

smyslu jako smlouvu sui generis.  

Je zřejmé, že hlavním hybatelem reorganizace je většinou dlužník, v 

každém případě však jde o jeho podnik. Z logiky věci by on měl být a také ve 

skutečnosti bývá tím, kdo navrhuje reorganizaci jako způsob řešení úpadku a 

předkládá reorganizační plán. Představíme-li si reorganizaci jako proces, kdy na 

začátku mají být věřitelé přesvědčeni o tom, že reorganizace v konkrétním 

případě má smysl a následně o tom, že nabízená dohoda o uspokojení jejich 

pohledávek je akceptovatelná, pak je evidentní, že ve většině případů se tento 

proces bude dít v režii dlužníka. Francouzská odbornice na právo podniků 

v potížích Corinne Saint Alary Houin1 zdůrazňuje, že reorganizační plán 

představuje právě průnik soukromého kontraktačního práva do procesního 

práva. Reorganizační plán je vlastně schválen soudem poté, co se na něm dohodli 

                                                 
 1 Corinne Saint- Alary Houin je profesorkou obchodního práva na Univerzitě v 

Toulouse. Zaměřila se zejména právo podniků v potížích, což jak bude ještě dále uvedeno v této 

práci, je podobor práva, který zahrnuje nejen samotné insolvenční řízení, ale zejména 

rozpracovává předinsolvenční řízení, jejichž cílem je prevence kvalifikovaného úpadku   
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věřitelé.2 Saint Alary Houin hovoří o tom, že reorganizační plán má zvláštní 

právní fyziognomii – na jednu stranu se v ní prolínají smluvní prvky a je 

přijímána soudem, přičemž ji rozhodnutí soudu může změnit, a dospívá tak 

k názoru, že se jedná o dualistický právní pojem. Ve francouzském právu je 

definován jako oferta, která nabízí pokračování v provozu podniku a slibuje 

určité uspokojení věřitelů, přičemž tato oferta se neobejde bez akceptace ze 

strany věřitelů, což podtrhuje volní charakter takového jednání. Saint Alary 

Houin dále zdůrazňuje, že uskutečnění plánu je do jisté míry realizace dílčích 

úkonů, předpokládá dobrovolnou a na vůli závislou účast oferenta. Část 

francouzských autorů tedy vidí v reorganizačním plánu jakýsi druh „soudní 

smlouvy“, nicméně Saint Alary Houin podtrhuje procesní základ celého plánu. 

Ústavní soud vidí v sanačním způsobu řešení úpadku (ačkoli zmíněný 

nález se týká ještě předchozího způsobu řešení úpadku, a sice vyrovnání) 

odlišnost od likvidačního řešení zejména ve využití rozdílných právních 

konstrukcí umožňujících v různé míře integraci zájmů dotčených subjektů, 

zejména úpadcových věřitelů, která se odráží ve využití míry dispozitivnosti. 

Zatímco konkurs probíhá podle přesných pravidel, která poskytují jen málo 

prostoru pro dispozici účastníků, je vyrovnání na dispozici založeno. Podstata 

vyrovnání spočívala v nabídce dlužníka na sice částečné, ale zajištěné a 

termínované uspokojení nároků věřitelů, v přijetí této nabídky kvalifikovanou 

většinou věřitelů a v přezkoumání zákonem stanovených podmínek soudem. 

Vyrovnání v sobě spojuje hmotně právní a procesně právní stránku, a proto nelze 

izolovaně zkoumat a preferovat aspekty patřící k některé z nich. Je přitom 

evidentní, že vyrovnání (což ovšem stejně platí pro reorganizaci) vyvolává 

                                                 
2HOUIN SAINT-ALARY, Corinne: Droit des entreprises en difficulté, Paris: 

Montchrétien, 1996, str. 497, ISBN:2-7076-0731-2  
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hmotně právní důsledky, ovšem nelze je realizovat bez využití stanovených 

procesních pravidel.3 

 Smyslem této práce tedy bude zkoumat, nakolik je reorganizace ovládána 

zásadou dispoziční jako jednou z nejdůležitějších zásad civilního procesu. 

Vzhledem k tomu, že účelem řízení reorganizace je schválení reorganizačního 

plánu, tedy novace4 mezi dlužníkem a věřiteli, uplatní se v rámci reorganizace i 

do značné míry zásada dispozitivnosti, tedy jedna z hlavních zásad civilního 

práva hmotného. Cílem této práce je tedy analýza míry zásady dispoziční a 

zásady dispozitivnosti oproti použití zásady vyšetřovací, resp. zásahu ze strany 

autoritativního orgánu. 

Půjde tedy o to, odpovědět na otázku, nakolik je reorganizace druhem 

civilního řízení a nakolik je spíše specifickým fungováním společnosti, která 

v důsledku zjištění úpadku nemůže fungovat podle běžných pravidel správy 

společnosti, nýbrž v důsledku převzetí kontroly ze strany věřitelů je procesem 

realizování dohody, když této dohody je dosaženo právě díky dalšímu fungování 

společnosti dlužníka, přičemž v průběhu celé reorganizace je zejména řešena 

otázka správy společnosti a průběžné kontroly nad touto správou.    

Reorganizace je proces, ve kterém hrají prim ekonomické otázky. 

Tomuto účelu je podřízena právní úprava, která sice určuje kogentně rámec, ve 

kterém jednotlivé subjekty musí proces realizovat, ale způsob realizace je 

naopak ponechán smluvní volnosti a samozřejmě s ohledem na kolektivnost 

řízení vytvoření společné vůle. S ohledem na významnou roli soudu (jeho 

význam se však podstatně liší v závislosti na jednotlivých právních úpravách) 

však je na druhé straně poněkud zastíněn princip autonomie vůle a 

                                                 
3 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne IV. ÚS 435/99 ze dne 11.11. 1999 

4 Smyslem reorganizace je nahrazení dosavadních závazků závazky, které jsou 

výslovně uvedeny v reorganizačním plánu 
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dispozitivnosti. Na jednu stranu je totiž reorganizace pokračováním smluv 

v určitém „přísnějším“ režimu a pod drobnohledem k tomu určených subjektů, 

kdy vlastně podnik/závod provozovaný společností je „spletenec mnoha smluv.“  

J. Paillusseau v tomto smyslu uvádí, že pro podnik/závod je „smlouva 

organizací jeho struktury s investory, obchodními partnery, dodavateli, 

zákazníky, finančními institucemi apod. Smlouva je v tomto smyslu prostředek 

realizace svých záměrů a strategie.“5 I Jensen v souvislosti s podnikem hovoří o 

"černé krabici", která prochází neustálým vývojem v závislosti na momentálním 

stavu podniku.6 V této souvislosti se hovoří o going concern jako vyjádření těžké 

uchopitelnosti a proměnlivosti vztahů. V okamžiku, kdy se společnost nachází 

v situaci hrozícího či již skutečného úpadku, je podstatné, aby v rámci 

reorganizace tyto smluvní vztahy nadále existovaly, byť s různými 

modifikacemi, ev. jejich zánikem, pokud jde o některé vztahy, nicméně jde o to, 

aby se celý smluvní základ „nerozpadl“. Na druhou stranu v případě úpadku 

musí být do autonomie vůle stran zasaženo v zájmu zachování existence 

dlužníka a ve společném zájmu věřitelů.    

Proces reorganizace můžeme chápat jako snahu o revizi dosavadních 

smluvních vztahů, kdy v důsledku platební neschopnosti, ev. hrozící platební 

neschopnosti byla porušena zásada „pacta sunt servanda“, ne však vždy 

z důvodů nepoctivého chování dlužníka, ale i z důvodu exogenních skutečností, 

a dlužník s věřiteli pamětlivý této zásady hledá nové východisko, aniž by se této 

právní zásadě, na níž stojí závazkové vztahy, zcela zpronevěřil. Reorganizace je 

tedy postupné hledání kompromisu mezi dlužníkem a věřiteli, přičemž dlužník 

                                                 
5 PAILUSSEAU, J.: Les apport du droit del ´entreprise au concept du droit, D.1997, 

chron. P.97, dostupné na https://hal-univ-rennes1.archives-ouvertes.fr/hal-01552582 

 6 JENSEN M.C./Meckling W.H.: Theory of the firm: managerial behavior, Agency 

Costs and ownership Structure, dostupné na https://papers.ssrn.com/abstract=94043 
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hledá, pokud možno nejméně bolestivé řešení svých závazků (tedy většinou 

částečné prominutí svých závazků) s, pokud možno nízkými náklady, a věřitelé 

akceptují určité vypořádání svých pohledávek, které je ještě přijatelné oproti 

likvidačnímu řešení úpadku. 

Martin Tomek ve své práci týkající se metodologie oddlužení hovoří o 

tom, že právní jednání subjektů insolvenčního práva jsou nepředvídatelná7, což 

jistě platí i pro proces reorganizace, kde zejména záleží na schopnostech 

dlužníka prosadit své návrhy, na schopnostech insolvenčního správce prolomit 

informační asymetrii mezi dlužníkem a věřiteli a mezi věřiteli navzájem dospět 

k závěrům na základě kolektivně utvořené vůle za asistence soudu, který bude 

muset řešit otázky, které budou vyžadovat „ekonomickou úvahu“. 

Výzkumným úkolem této práce je tedy zodpovědět otázku, nakolik je 

reorganizace autonomním řízením, tedy řízením, které provádějí nositelé 

budoucích povinností sami a které vznikne jako výsledek projevů vůle 

účastníků. Je zřejmé, že u reorganizace je projev vůle ze strany účastníků velmi 

podstatný. Podle profesorky Jacoby je americká reorganizace vnímána jako 

pokračování „korporátních transakcí“ než jako soudní řízení. Navzdory tomu 

role soudu není zanedbatelná a má značný vliv na výsledku celého procesu. 

V některých právních řádech má role soudu téměř rozhodující význam. Je 

zřejmé, že v průběhu reorganizace se oba prvky, jak autonomního, tak 

heterogenního řízení prolínají.8 

Autonomie vůle a svobodného individuálního jednání která je 

garantována Listinou základních práv a svobod, když státní moc lze uplatňovat 

pouze v případech, kdy jednání jednotlivce porušuje výslovně formulovaný 

                                                 
7 TOMEK, Martin: metodologie interpretace právní úpravy oddlužení, rigorózní práce, 

dostupné též na https://is.muni.cz/th/czj8z/Rigorozni_prace_-_Oddluzeni.pdf 

8 TOMEK, Martin idem 
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zákaz upravený zákonem. V případě reorganizace podle českého práva jednak 

soud nemůže sám zahájit insolvenční řízení, v tomto smyslu se tedy plně uplatní 

zásada dispoziční, která je procesně právním odrazem zásady autonomie vůle.  

Na druhou stranu smyslem reorganizace jako jednoho ze způsobu řešení 

úpadku v rámci insolvenčního řízení je úprava poměrů dlužníka s věřiteli, když 

byla vůči věřitelům porušena jedna ze zásad závazkového práva „pacta sunt 

servanda“. V rámci reorganizaci tedy opětovně probíhá kontraktační činnost 

mezi dlužníkem a věřiteli za účelem úpravy jejich vztahů, přičemž však jejich 

závazkové vztahy již nemohou probíhat v mimosoudní rovině z důvodu 

deklarované platební neschopnosti, která musí být soudu osvědčena. Na druhou 

stranu však, pokud soud již rozhodne o úpadku, není insolvenční navrhovatel 

oprávněn vzít svůj návrh zpět. Toto procesní pravidlo odráží skutečnost, že je-li 

dlužník v úpadku a o této skutečnosti je již rozhodnuto, je nutné jeho poměry již 

řešit na základě zásady oficiality a v tomto smyslu postupovat podle zákonem 

stanovených pravidel. 

Na druhou stranu v průběhu reorganizace se opět zásada autonomie vůle 

opět dostává do popředí, neboť je to právě dlužník a věřitelé, kteří mají dospět k 

dohodě na novém obsahu jejich vzájemných vztahů, to však za předpokladu, že 

takový „kontraktační proces“ bude aprobován ze strany soudu. Soudní moc je 

tedy uplatňována z toho důvodu, že dlužník selhal v plnění svých zákonných či 

smluvních závazků a situaci vzhledem k jiným normám, které určují jeho 

povinnosti pro takový případ, nemůže již řešit zcela podle svého vlastního 

uvážení.  

Další otázkou, která je předmětem výzkumu, je, zda soudní moc v 

případě řízení o reorganizaci je nutno chápat pouze jako zásah nezávislého 

autoritativního orgánu. Jestliže totiž, jak již bylo řečeno výše, je reorganizační 

plán určitý typ dohody mezi dlužníkem a věřiteli, pak role soudu do jisté míry 
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těmto subjektů v případě reorganizace sekunduje a vede je, v případě, že jsou k 

tomu dostatečné podmínky, právě k dovršení takové dohody. V tomto smyslu 

chápu i tvrzení Zelenky, že na reorganizaci se podílejí všechny procesní 

subjekty.9 Domnívám se totiž, že soud kromě své dohledové a rozhodovací 

pravomoci uplatňuje v řízení o reorganizaci i určitou roli moderátora a rozhodce, 

protože, jak uvidíme níže, jeho rozhodování nebude založeno striktně na 

hodnocení důkazů tak, jak postupuje tradičně ve sporném nebo nesporném 

řízení.   

 Na druhou stranu, s určitými omezeními, se zásada autonomie vůle opět 

bude uplatňovat v průběhu reorganizace, neboť cílem je právě dosáhnut změny 

v obsahu závazků. Paralelně se na předmět řízení bude uplatňovat zásada 

dispoziční a zásada oficiality. Kromě toho je však autonomie vůle z pohledu 

věřitelů limitována skutečností, že se jedná o kolektivní řízení, a tedy 

nejdůležitější dokument reorganizace, tedy reorganizační plán, je závazný nejen 

pro dlužníka a věřitele, kteří s reorganizačním plánem souhlasili, ale také pro 

věřitele, kteří s ním souhlas nevyjádřili. 

Zatímco ve většině právních úprav nemůže být insolvenční řízení 

zahájeno jinak než na základě návrhu ze strany dlužníka či věřitele, zejména ve 

francouzské právní úpravě může soud intervenovat na základě zásady oficiality.  

V dalších stádiích však insolvenční řízení probíhá na základě pravidel10, 

v jejichž rámci se zásada dispoziční (má-li skutečně reorganizace směřovat 

k úspěšnému závěru) především ve fázi předložení reorganizačního plánu. 

Zásada dispoziční v rámci reorganizace pak jde ruku v ruce se zásadou 

                                                 
9 ZELENKA, J. et al., Insolvenční zákon, Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, 2. 

aktualizované vydání, Praha: Linde, 2008, str. 497 

10 TOMEK, M.: Metodologie interpretace právní úpravy oddlužení, rigorózní práce, 

dostupné na https://is.muni.cz/th/348639/pravf_r/ 
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autonomie vůle, kterou napomáhá realizovat, když cílem reorganizace je plnění 

reorganizačního plánu, který je realizován právě na základě těchto zásad, tedy 

po stránce hmotněprávní právě na základě zásady autonomie vůle a po stránce 

procesní na základě zásady dispoziční. Zásada dispoziční pochopitelně ovládá i 

otázku přihlašování pohledávek, neboť jsou to právě přihlášení věřitelé, kteří pak 

hlasují o schválení reorganizačního plánu a jsou i v rámci reorganizačního plánu 

uspokojováni. Okruh věřitelů, který v konečném důsledku vyjde najevo 

v důsledku jejich uplatnění dispoziční zásady při přihlášení pohledávky, musí 

korespondovat i s představou dlužníka ohledně věřitelů a jejich pohledávek. Jak 

bude uvedeno níže, v případě, že dlužník v rámci urychlení reorganizace 

předloží předjednaný reorganizační plán, který nebude zahrnovat všechny 

věřitele (resp. bude se zásadně odchylovat od počtu věřitelů) může tato 

skutečnost vést k závěrům o nepoctivém záměru ze strany dlužníka. 

Mohu-li tedy shrnout výzkumný úkol této práce, jedná se o podrobnou 

analýzu jednotlivých subjektů, které se podílejí na reorganizaci s tím, že si kladu 

hlavní otázku, zda ingerence soudu v reorganizaci je limitem autonomie 

ostatních subjektů nebo naopak přispívá k dotváření této vůle.    
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1. Role dlužníka při reorganizaci dlužníkova podniku 

 

1.1 Hrozící úpadek a úpadek jako skutečnost mající vliv na jednání osob 

Zjištění úpadku je skutečnost, která má vliv na jednání členů statutárního 

orgánu obchodní korporace. Vzhledem k tomu však že tato situace nenastává "ze 

dne na den" a v případě, že již k úpadku dojde, mění se systematika celé 

korporace, vyvstává otázka, zda nemá být společnost "reorganizována" již ve 

chvíli, kdy tato situace hrozí. Koncept osoby s dispozičním oprávněním, o 

kterém bude řeč v následujících kapitolách, se tak může projevit již ve chvíli, 

kdy společnost je na první pohled ještě solventní, ale ve skutečnosti se již 

schyluje k situaci, kdy dojde ke změně v uspořádání společnosti. V okamžiku, 

kdy se objeví ekonomické potíže uvnitř podniku, je proto velmi podstatné 

vystihnout rovnováhu mezi účinným poskytnutím asistence managementu 

v podobě externí osoby, např. administrátora dle britského práva, a ukvapeným 

zbavováním managementu jeho oprávnění. Proto je nutné velmi pečlivě posoudit 

schopnosti managementu.11 

Právní systémy mají různý pohled na situaci, kdy společnost prochází 

krizí, nicméně nemusí být ještě zcela beznadějně odsouzená k zániku, pokud jde 

o její správu. Situace, kdy je společnost v úpadku a je nutné již její správu řešit 

v režii insolvenčního práva, může být dlouho předtím řešena relativně 

neformálně. Nicméně řešení úpadku reorganizací má svůj předvoj právě v těchto 

situacích, kdy korporace již není zcela zdravá. 

                                                 
11RICHTER, Tomáš, Insolvenční právo, 2. vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2016, 

str. 1, ISBN: 978-80- 7552-444-7. Autor upozorňuje právě na situaci, kdy dochází ke 

změnám uvnitř korporace v důsledku ekonomických změn 
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Zejména americký systém je postaven na principu maximální autonomie 

dlužníka, pokud jde o jeho jednání směřující k obnově podniku.12 Autonomní 

rozhodování subjektů, které by za normálních okolností podléhalo kontrole 

uvnitř společnosti, však začíná v případě blížícího se úpadku být omezeno, neboť 

jednání společnosti již není pouhou vnitřní záležitostí společnosti. Podle Návrhu 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní 

restrukturalizaci13 by z důvodu minimalizace transakčních nákladů by 

dlužníkům v zásadě měla být ponechána kontrola nad jejich majetkem a 

každodenním provozem firmy. Většina právních úprav tedy ponechává 

dlužníkovi volnost pro úkony, které patří do tzv. obvyklé správy. To však 

neznamená, že není snaha o ovlivnění správy společnosti ze strany soudu, jehož 

diskrece je v případě zdravé společnosti velmi limitovaná, avšak v případě 

blížícího se úpadku se tato snaha pochopitelně konkretizuje. 

České právo na rozdíl francouzského práva např. neupravuje možnost 

ingerence do vnitřní struktury korporace, tedy zásah do zásady autonomie vůle 

subjektů nemůže nastat ze zákona. Pokud by se např. členové statutárního orgánu 

dopouštěli jednání, které bude mít dopad na postavení věřitelů, ponesou za 

takové jednání odpovědnost následně, aniž by byli v předinsolvenční situaci 

nějak omezován ve svém jednání. 

Ve Francii naopak existuje poměrně propracovaný systém včasného 

zásahu do správy společnosti. Vedení společnosti sice není zbaveno své funkce, 

ale společnost je zasažena velmi zásadní externí kontrolou ze strany soudu, 

případně jiných orgánů. Cílem takové ingerence je přinutit společnost 

                                                 
12 Ostatně subjekt, který prochází reorganizací ve smyslu Chapter 11 USCB nemusí 

nutně být v úpadku   

13 Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní 

restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace  
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"poodhalit" své vnitřní záležitosti tak, aby se snížila informační asymetrie mezi 

subjekty odpovědnými za správu společnosti a osobami stojícími vně 

společnosti. Dle italského práva může být velká obchodní společnost 

reorganizována na základě zvláštního řízení14, a to na základě žádosti, která musí 

být ministru průmyslu, který pak má odpovědnost za dohled nad celým řízením.  

 

1.2 Nové kritérium pro posouzení jednání společnosti 

S tím, co bylo řečeno výše, souvisí i změna v kvalitě autonomního 

jednání statutárního orgánu. V případě, že je korporace ohrožena úpadkem, 

případně již úpadek nastal, správa společnosti prochází změnou v tom smyslu, 

že statutární orgán nadále společnost spravuje, ale zároveň se režim této správy 

konkretizuje ve směru k ochraně věřitelů. S tím, jak se svěřenská povinnost 

statutárního orgánu odvrací od společníků, jejichž hodnota podílu se snižuje, 

dostává se nutně do popředí zájem věřitelů. Kvalita péče, s kterou statutární 

orgán vykonává své povinnosti, pak zpravidla má vliv na to, zda při pozdějším 

rozhodování o povolení reorganizace a schvalování reorganizačního plánu, bude 

dlužníkovi zachováno dispoziční oprávnění, tedy v zásadě mu bude výkonná 

pravomoc zachována či zda se dispoziční oprávnění budou parcelovat. 

Požadavek péče řádného hospodáře, tedy imperativ pro členy statutárního 

orgánu, se kvalitativně liší od požadavku odborné péče, který se například 

uplatňuje u osoby insolvenčního správce. Problém spočívá v tom, že členové 

statutárního orgánu vystupující zásadně jakožto správci cizího majetku jsou 

ochotni daleko více riskovat než ti, kdo jim majetek do správy svěřil.15 

                                                 
14 Zvláštní řízení bylo zavedeno na základě tzv. Prodiho zákona a aplikuje se  na 

společnosti s minimálně 200 zaměstnanci a závazky ve výši 2/3 vlastního kapitálu společnosti 

15 Toto je nazýváno jako "agency problém" vyjádřený Adamem Smithem, podrobně se 

touto problematikou zabývá Tomáš Richter ve svých analýzách správy insolventních 
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Bohumil Havel zdůrazňuje, že pokud korporaci podrobíme prizmatu 

úpadku, vlastnické právo společníka přestává mít význam, přičemž faktickým 

vlastníkem korporace se stávají věřitelé.16 Odtud pak se odvíjí význam role 

věřitelů v reorganizaci, kteří se namísto společníků stávají faktickými vlastníky. 

Jak se dozvíme v následujících kapitolách, budou to především společný zájem 

věřitelů, který bude především představovat hranici autonomie vůle dlužníka. V 

tomto smyslu se vyslovily i cizozemské soudy.17 

Autonomie vůle statutárního orgánu je tedy limitována tím, do jaké míry 

je statutární orgán schopen naplňovat imperativ péče řádného hospodáře s tím, 

že svěřenská povinnost se již neobrací ke společníkům, ale i vně společnosti, 

přičemž statutární orgán tomuto faktu musí přizpůsobit své jednání. Jestliže 

účelem finančně zdravé společnosti je dosáhnout vyššího zisku, pak samozřejmě 

ani v případě, že společnost prochází sanačním insolvenčním řízením se tento cíl 

úplně nevymazává, je však doplněn o povinnost přistupovat k vedení společnosti 

daleko obezřetněji, tedy nedopouštět se rizika, které by ve zdravé společnosti 

bylo obchodnímu vedení společnosti umožněno. Vedle obchodního vedení se 

                                                 
společností, přičemž tuto problematiku jsem v souvislosti se změnou správy korporace 

zmiňovala ve své rigorózní práci "Podnik ohrožený úpadkem"    

16HAVEL, Bohumil: Obchodní korporace ve světle proměn, Praha: Auditorium, 2011, 

str. 26, ISBN 978-8087284117 

17 Rozsudek Court of Appeal Liquidator of West Mercia Safetywear ltd v Dodd, 1988 4 

BBC, 30, 182n, dostupný též na 

http://en.wikipedia.org./wiki/Colin_Gwyer_%26_Associates_Ltd_v_London_Wharf-

(Limehouse)_Ltd, dále Court og Appeal: Kinsela v Rusell Kinsela Pty Ltd, 198610 ACLR 395 a 

Bravy v Brady, 1988, BCLC 579 dostupný na http://en.wikipedia.org/wiki/Brady_v_Brady nebo 

rozhodnutí Credit Lyonnais Bank Nederland N.V. v Pathe Communication Co., Court of 

Chancery of Daleware, New Castle County, 1991, WL 277613 dostupné na 

http:/www.wil.com/news/pubdetail.aspx?pub=8805 
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totiž rýsuje povinnost vypořádat se s dluhy vůči osobám stojícím vně 

společnosti. Tím se tedy mění kvalita jeho jednání a vyvstává otázka 

eventuálního zásahu soudu, jak již bylo řečeno výše, případně instalování třetí 

osoby pověřené správou společnosti, u níž pak zásada dispozitivnosti je 

potlačena, neboť základní motivací je vyhnout se případnému zániku společnosti 

a uspokojit věřitele, a to postupy danými konkrétním právním řádem. 

Ve francouzském právu zejména v 80. letech byla snaha o zachování 

podniku dlužníka natolik významná, že téměř potlačila otázku věřitelů, o jejichž 

majetek zde zejména jde. Do popředí se tak dostával, hlavně u velkých podniků 

majících zásadní vliv na zaměstnanost v konkrétním regionu, sociální rozměr 

společnosti dlužníka. Snaha o "přežití" going concernu tak téměř upozadila 

zájmy společníků a věřitelů. Odtud také pramení vznik celého právního odvětví 

droit des entreprises en faillite, tedy právo podniků v potížích, jehož předmětem 

je velmi podrobné rozpracování složitých varovných řízení a preventivních 

procesů, které mají včas odhalit problémy. Smyslem těchto řízení je především 

přimět vedení společnosti k preciznímu a pravdivému informování o 

ekonomických a účetních otázkách společnosti, které je vůbec předpokladem k 

eventuálnímu obrození podniku/závodu, a dále velmi silná kontrolní participace 

zaměstnanců jakožto jedné ze skupiny věřitelů na ozdravných procesech. 

Ostatně se ukazuje, že bez této regulace, která se projevuje i na úrovni 

evropského unijního práva pak těžko můžeme měřit i míru zanedbávání 

povinnosti ze strany vedení společnosti a určit tak, zda má vedení společnosti 

zůstat na svých místech či nikoli, jak bude následně uvedeno v dalších 

kapitolách.        
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1.3 Návrhová iniciativa (od zahájení insolvenčního řízení do povolení 

reorganizace) 

Je zřejmé, že dlužník bude právě oním subjektem, který přebírá inciativu 

a který věřitelům nabízí přijatelné řešení své situace, tedy slibuje způsob 

vypořádání svých závazků, přičemž uspokojení věřitelů nebude realizováno 

likvidací aktiv, ale bude dlužníkovi dále umožněno provozovat svůj podnik. 

Sanační způsoby řešení úpadku totiž vedou dlužníka k tomu, že má smysl 

ještě bojovat o záchranu svého podnikání a představují i určitou naději, že 

insolvenční návrh bude podán včas, tedy v okamžiku, kdy ještě existuje 

podnik/závod jako funkční celek, a nikoli jako pouze jednotlivá aktiva bez 

funkčního propojení, která jsou předmětem zpeněžení. Je třeba zdůraznit, že 

korporace provozující podnik je určitým komplexním dílem, přičemž je nutno 

zdůraznit i její sociální rozměr ve smyslu sociální odpovědnosti18, jak bylo 

uvedeno výše. Úpadek je totiž spojen s určitým pocitem selhání a marnosti, 

přičemž možnost fresh restart relativizuje neúspěch jako imanentní součást 

lidského konání a dává šanci novému začátku. 

V českém insolvenčním právu je rozhodování o reorganizaci v zásadě 

dvoufázové. Ve většině případů je to právě dlužník, který disponuje předmětem 

řízení, tedy podává jednak návrh na zahájení insolvenčního řízení, jednak návrh 

na povolení reorganizace.19 

                                                 
18 DODD, E.M., For whom are Corporate managers Trustees? 45 Harward Law 

Review 1145, 1932 

19 Zákon stanoví desetidenní lhůtu před konáním schůze věřitelů-tato se musí konat 

nejpozději do dvou měsíců od rozhodnutí o úpadku-  k podání návrhu na povolení reorganizace 

(ať již ze strany dlužníka či věřitele), pokud jde o dlužník splňuje velikostní kritéria pro 

přípustnost reorganizace či nikoli ve smyslu § 316 odst. 4 InsZ. Podle tohoto ustanovení může 

být bez dalšího připuštěna reorganizace dlužníka, jehož celkový roční úhrn čistého 

obratu dlužníka podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období předcházející 
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Právo podat návrh na povolení reorganizace má jednak dlužník a jednak 

věřitel. V tomto smyslu se projevuje zásada dispoziční. Na druhou stranu tato 

zásada má své limity, protože ve smyslu § 322 InsZ pokud by byl návrh na 

povolení reorganizace ve víře, že bude pověřen sestavením reorganizačního 

plánu ve smyslu §339 odst. 1 InsZ, ale poté by byl ve skutečnosti zbaven tohoto 

přednostního práva ve smyslu § 339 odst. 3, pak v takovém případě dlužník 

nemůže již vzít zpět svůj návrh na povolení reorganizace.20 

Vzhledem k tomu, že zákonodárce neměl v úmyslu diskriminovat ani 

dlužníky, kteří nesplňují velikostní kritéria, umožnil vstup do reorganizace i jim, 

avšak za předpokladu, že tito dlužníci svoji iniciativu prokáží včasným 

předložením reorganizačního plánu, tedy konkrétně spolu s insolvenčním 

návrhem či s rozhodnutím o úpadku. Logicky by zřejmě s předložením 

reorganizačního plánu měl dlužník podat i návrh na povolení reorganizace. 

Vzhledem k tomu však, že v § 316 odst. 5 zákonodárce nehovoří o návrhu na 

povolení reorganizace, domnívám se, že pro něj následně běží lhůty tak jako pro 

ostatní dlužníky splňující velikostní kritéria. Předložený reorganizační plán 

schválený předepsanými většinami je pouze prvotním předpokladem proto, že 

dlužník je kompetentní a připravený k předložení takového plánu a existuje 

předpoklad, že reorganizace bude předkládána jako projev vážné vůle z jeho 

strany. 

Návrhem na povolení reorganizace21 dlužník (ev. přihlášený věřitel, 

ačkoli je to méně obvyklé) vymezuje předmět řízení. Pokud budoucí 

                                                 
insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 50000000 Kč, nebo zaměstnává-li dlužník nejméně 

50 zaměstnanců v pracovním poměru 

20HÁSOVÁ, J.: Insolvenční zákon, komentář, 2. vydání, Praha, C.H.BECK, 2014, str. 

1068, ISBN: 978-80-7400-555-8 

21
Návrh musí ve smyslu § 319  InsZ obsahovat: 
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reorganizační plán má být z hlediska hmotněprávního dohodou mezi dlužníkem 

a věřiteli, pak je třeba zdůraznit, že navrhovaným způsobem řešení reorganizace 

nejsou osoby navrhující povolení reorganizace vázány. Je tedy docela možné, že 

v následném reorganizačním plánu budou navrženy jiné způsoby řešení 

reorganizace. Proto je návrh na povolení reorganizace vymezení předmětu řízení 

pouze pokud jde o způsob řešení úpadku, nikoli jeho detailní konkretizací.22 

Ústavní soud23 se však zabýval otázkou, do jaké míry podání návrhu na 

povolení reorganizace spojené s předjednaným reorganizačním plánem 

implikuje dlužníkovo bezvýhradné „právo na reorganizaci“ a do jaké míry se 

musí uplatnit soudní diskrece, která aktivuje právo věřitelů zasáhnut do způsobu 

řešení úpadku. Ústavní soud tak dospívá k závěru, že ustanovení § 148 odst. 2 

InsZ není kogentní pro soud v tom smyslu, že by ponechávalo vývoj 

reorganizace zcela na vůli dlužníka, ale vždy musí své eventuální pochybnosti o 

poctivosti záměru reorganizace promítnout do svého postupu v insolvenčním 

řízení. 

Účastník, který podal návrh na povolení reorganizace jej do okamžiku 

rozhodnutí soudu o tomto návrhu může vzít zpět. Tím účastník řízení disponuje 

předmětem řízení. V případě, že není návrh na povolení reorganizace ze strany 

jiného účastníka podaný v zákonem stanovené lhůtě, insolvenční soud rozhodne 

                                                 
 a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, 

 b) dlužníkovi známé údaje o kapitálové struktuře a majetku osob, které dlužníka 

ovládají nebo které tvoří  s dlužníkem koncern, včetně údaje o tom, zda ohledně některé z těchto 

osob neprobíhá insolvenční  řízení, anebo prohlášení, že není takových osob, 

 c) údaj o způsobu navrhované reorganizace. 

22 Výčet (nikoli však vyčerpávající) možných způsobů reorganizace je uveden v § 341 

odst.  InsZ 

23Nález Ústavního soudu III. ÚS 2849/17 ze dne 28.11. 2017 dostupné též 

nahttps://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=3-2849-17_1 

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-2849-17_1
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z úřední povinnosti o tom, že na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs. Je však 

zřejmé, že návrhů na povolení reorganizace může být více, neboť s ohledem na 

skutečnost, že se jedná o kolektivní řízení, může mít více účastníků zájem na 

tom, aby byl dlužník reorganizován. 

Podle slovenského insolvenčního zákona má dlužník právo podat návrh 

na povolení reorganizace pouze tehdy, pokud před podáním návrhu pověřil 

správce vypracováním reorganizačního posudku. Předpokládám, že touto 

podmínkou je sledováno to, aby se vyloučila nereálnost předkládané 

reorganizace, resp. riziko, že s ohledem na eventuální nízkou hodnotu běžícího 

podniku nebudou mít věřitelé chuť se reorganizace vůbec účastnit. 

Podle francouzského práva24 má dlužník sám možnost podat návrh na 

zahájení procédure de sauvegarde25, a to na rozdíl od řízení redressement 

judiciaire, které může navrhnout jak dlužník, tak věřitelé, soud anebo státní 

zástupce. 

V rámci německého řízení „Eigenverwaltung“26 ve smyslu § 270 InsO a 

násl., pokud je insolvenční plán podán dobrovolně, tedy ještě předtím, než 

nastane skutečný úpadek, mají věřitelé tendenci ponechat podnik v rukou 

managementu.27 Nad jednáním managementu však dohlíží správce Sachwalter. 

Věřitelé mohou převzít iniciativu v tom smyslu, že navrhují statutárnímu orgánu 

                                                 
24 Jedná se o nařízení 12/03/2014, čl. 620-1 Code de commerce 

25 Řízení redressement judiciciaire přichází v úvahu tehdy, pokud je podnik v daleko 

horší situaci než v prvně zmíněném řízení sauvegarde, kdy ještě zcela nemusí dojít k zastavení 

plateb 

26 Jedná se o řízení, které je využíváno především velkými společnostmi, které v 

důsledku selhání na trhu se dostaly do druhotné platební neschopnosti, nikoli svou vinou 

27 Tato problematika předinsolvenčního řešení situace je rovněž zmíněna v autorčině 

rigorózní práci "Podnik ohrožený úpadkem" 
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opatření ve smyslu reorganizace.  V každém případě však německé právo 

neumožňuje ponechat správu společnosti ohrožené úpadkem pouze v rukou 

managementu. Ostatně to, do jaké míry budou ponechány pravomoci 

managementu, závisí také na tom, jak rychle byly zahájeny předinsolvenční 

procedury, tedy jak rychle a hluboce je management schopen reflektovat 

zhoršenou hospodářskou situaci. V zásadě tedy podle německého práva má 

správce odpovědnost za vedení společnosti a je ústřední postavou celé 

reorganizace s výhradou výše zmíněného řízení Eigenverwaltung, při níž 

dlužník zůstává osobou s dispozičním oprávněním (v takovém případě není 

správce jmenován vůbec). O tom však může soud rozhodnout pouze v případě, 

že tento způsob vedení reorganizace nebude nevýhodný pro věřitele. Ačkoli 

koncept německého insolvenčního práva stojí na předpokladu, že pokud 

management byl neschopen vést úspěšně společnost, nelze příliš předpokládat 

jeho úspěšné vedení reorganizace, existují příklady vedení řízení 

Eigenverwaltung např. u společnosti Kirch Media, kde se především kombinoval 

včasný zásah odborného správce a znalosti managementu týkající se konkrétního 

podnikání. 

 

1.4 Jednání dlužníka o změně splatnosti pohledávek a předjednaná 

reorganizace jako výraz dispoziční zásady 

Názornou ukázkou toho, že reorganizace je vlastně dohoda s věřiteli a 

má silný kontraktační charakter, v němž se projevuje autonomie vůle hlavních 

subjektů je tzv. předbalená reorganizace. Dlužníkovi totiž nic nebrání dohodnout 

se s hlavními věřiteli na reorganizačním plánu ještě před tím, než je oficiálně 

zahájeno insolvenční řízení, eventuálně dle americké právní úpravy ještě dříve, 
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než nastane kvalifikovaný úpadek.28 Brian L.Betker29 definuje „prepackaged 

bankruptcy“ jako postup, kdy dlužník ve stejný okamžik ohlašuje finanční 

problémy a zároveň předkládá reorganizační plán, který byl schválen věřiteli. 

Intervence ze strany soudu je zahájena v okamžiku, kdy je jasné, zda je naděje s 

ohledem na názor věřitelů podnik reorganizovat či nikoli. 

Ačkoli, jak uvedeno výše, je předbalená reorganizace, je-li úspěšná, 

čistým příkladem úspěšné synergie autonomních subjektů, tedy dlužníka a 

věřitelů, nemění tato skutečnost nic na tom, že reorganizace je proces velmi 

komplexní. Proto zejména kalifornské soudy vyvinuly podrobné postupy v rámci 

"prepacked bankruptcy", jejichž předmětem je standardizovat výměnu 

informací, komunikaci mezi jednotlivými subjekty a stanovení kompetencí 

eventuálního správce, je-li vůbec kdy jmenován. Soud tady má v této fázi řízení 

v podstatě pouze roli organizační a zprostředkovatelskou, ztroskotá-li 

vyjednávání mezi dlužníkem a věřiteli, pak v podstatě celé řízení je odsouzeno 

k neúspěchu.  

Britská procedura Company voluntary arragement je rovněž založena na 

principu Debtor in Possession. Smyslem company voluntary arrangement je 

umožnit podniku další fungování a otevřít prostor pro dohodu s věřiteli, pokud 

jde o uspořádání závazků např. sjednáním splátkového kalendáře, dále 

prominutím dluhů apod. V podstatě se jedná o velmi neformální způsob řešení 

úpadku na smluvním základě.  Cílem britské adminitration procedure je dočasná 

                                                 
28 Reorganizace ve smyslu Chapter 11 USBC je totiž podle amerického práva v zásadě 

možná i v případě, že se společnost nenachází v úpadku 

29 BETKER Brian L., An Empirical Examination of Prepackaged Bankruptcy , 

Financial Management, vol. 24, No. 1 (Spring, 1995), pp. 3-18, citováno v rigorózní práci Tereza 

Vodičková: "Podnik ohrožený úpadkem"   
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ochrana společnosti k překonání ekonomických potíží, než se podaří nalézt 

optimální řešení.  

 

1.5 Osoba s dispozičním oprávněním jako koncept insolvenčního práva 

Správu podniku společnosti ohrožené úpadkem v rámci reorganizace 

vykonává management, je zde tedy uplatňován princip debtor-in-possession. 

Tato koncepce je původně zakotvena v § 1101-1107 USB, a to přesto, že bývá 

někteří komentátoři přirovnávají toto nebezpečí ponechání kontroly dlužníkovi 

jako nechat „lišce vládu nad kurníkem“.30 Jde samozřejmě o kritiku skutečnosti, 

že by měl ve vedení společnosti zůstávat management, který ji přivedl do 

úpadkové situace. Tím, že navíc neplatí informační povinnost spočívající ve 

zveřejnění insolvenční situace do určitého okamžiku, umožňuje to teoreticky 

vedení společnosti nekalé nakládání s aktivy společnosti.31 Je však třeba 

zdůraznit, že americké insolvenční je založeno na ochraně dlužníka (stejně tak 

jako francouzské, kde je ovšem velmi posílena role soudu) na rozdíl od 

německého práva, které klade důraz na uspokojení pohledávek věřitelů. Tomáš 

Richter v této souvislosti zmiňuje i fakt, že pro americké společnosti je typická 

značná míra roztříštěnosti vlastnictví (kdy majitelé akcií jsou odděleni od 

faktického vedení společnosti), což se v době insolvence mění ve výhodu, 

protože vedení společnosti pak již v tomto období bere ohledy na věřitele. 

                                                 
30JONESDAY, Comparision of chapter 11 of the United state bancruptcy code 

dostupné též na http://www.jonesday.com/files/Publication/1ec093d4-66fb-42a6-8115-

be0694c59443/Presentation/PublicationAttachment/e5b46572-7aeb-4c34-ab2e-

bee2f8f3d3c2/Comparison%20o 

31 BOGART Daniel, Finding the Still Small Voice: The Liability of Bankruptcy 

Trustees and the Work of the National Bankruptcy, Review Commission, 102 Dick. L. Rev. 

703 (1998) 
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Opačná situace je u většiny obchodních společností v českých zemích, kde 

vedení a vlastnictví společnosti často splývá ve stejných osobách.32 

Povaha činnosti insolvenčního správce je pak zásadně dozorová, 

kontrolní a informační. O jeho roli a postavení však bude pojednán podrobněji v 

následující části. Ustanovení § 331 InsZ vychází z předpokladu, že činnost 

insolvenčního správce ve fázi, kdy je dispoziční oprávnění ponecháno 

dlužníkovi, spočívá v tom, že vykonává dohled nad činností dlužníka 

s dispozičními oprávněními, zajišťuje dohled nad zjišťováním a soupisem 

majetkové podstaty, sestavuje a doplňuje seznam věřitelů a podává zprávy 

věřitelskému výboru. Ustanovení o správě insolventního podniku jsou tedy 

postavena na tom, že je to právě primárně dlužník, je správou pověřen. Jiný 

koncept správy musí být zdůvodněn. Domnívám se však, že činnost statutárního 

orgánu, vzhledem k tomu, že již není založena principy korporátního práva, musí 

být především založena transparentním jednání a informační povinnosti směrem 

k insolvenčnímu správci. Činnost statutárního orgánu je korigována soudem, 

který může zakázat či omezit dispoziční oprávnění.  

Dle ustanovení § 332 InsZ insolvenční soud může na návrh 

insolvenčního správce nebo věřitelského výboru anebo i bez návrhu zakázat 

dlužníku s dispozičními oprávněními nakládání s majetkovou podstatou nebo 

může jeho oprávnění ve stanoveném rozsahu omezit. Soud k takovému kroku 

přistoupí tehdy, je-li to v zájmu věřitelů zejména tehdy, vzniknou-li pochybnosti 

o poctivém jednání nebo odborné způsobilosti dlužníka nebo osob jednajících 

jeho jménem. Soud tak může učinit pouze v zájmu věřitelů, nikoli ovšem 

v zájmu dlužníka.33 Může se jednat o případy, kdy vzniknou pochybnosti o 

                                                 
 32 Tomáš Richter uvádí, že na tuto skutečnost již upozornil prof. Hain 

 33 Tato problematika byla rovněž analyzována v autorčině rigorózní práci Podnik 

ohrožený  
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poctivém jednání, odborné způsobilosti dlužníka atd. V rozsahu, v jakém je 

dlužník omezen ve svých dispozičních oprávnění, pak přechází oprávnění na 

insolvenčního správce.  

Podle slovenského práva zůstává rovněž dlužníkovi pravomoc 

k běžnému vedení společnosti a nakládání s aktivy, přičemž správce má pouze 

dohledovou pravomoc. Úkony, které spadají do „mimořádné správy“ podléhají 

schválení správcem. 

V praxi v podstatě jsou uznávány tři typy správy insolventní společnosti 

(podniku/závodu), jednak (i)34 je to správa ze strany nezávislého odborníka, (ii) 

rozhodovací pravomoci a oprávnění k právnímu jednání je ponecháno 

statutárnímu orgánu, (iii) dohled nad jednáním managementu je svěřen nezávislé 

třetí osobě s tím, že ve druhém a třetím případě může být managementu vždy 

odebráno oprávnění v případě, že se dopustí podvodného či nedbalého jednání. 

Stejně tak a tím spíše v řízení sauvegarde35 dlužník ve smyslu čl. 622-3 

Code de commerce dlužník pokračuje v úkonech ve smyslu jeho dispozičního 

oprávnění s výjimkou pravomocí, které jsou svěřeny přímo správci.  

Dlužník v případě řízení sauvegarde činí úkony tzv. actes de gestion 

courante, které představují obvyklou správu společnosti– tedy uzavírání 

opakujících se běžných smluv, které zajišťují chod společnosti. Za běžnou 

správu je možno zcela jistě považovat rutinní záležitosti, ať už se jedná o faktické 

či právní jednání, spadající do obchodního vedení, zejména rozhodování o 

                                                 
34Principles C6.2 Principles of the Workd Bank dostupné na 

http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/the-world-bank-principles-for-

effective-insolvency-and-creditor-rights 

35 Podle důvodové zprávy bylo francouzské řízení sauvegarde zavedeno z toho důvodu, 

ab dlužník mohl uspořádat své vnitřní poměry ještě předtím, než nastane situace platební 

neschopnosti 
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provozních záležitostech – zásobování, odbyt, reklama apod.36 Domnívám se, že 

již nejde o obchodní vedení, jehož součástí je rozhodování, které může být 

podrobeno pravidlům o podnikatelském úsudku, tedy rozhodování komplexních 

a závažných otázek spojených s podnikáním. 

Oprávnění dlužníka jsou tedy určena výkladem a contrario, dlužník je 

tedy oprávněn k těm úkonům, které zákon nesvěřuje výslovně správci. V případě 

francouzského řízení redressement judiciaire může soud rozhodnout, že 

podmiňuje schválení reorganizačního plánu výměnou vedení společnosti. 

Důvodem pro toto opatření je snaha o zamezení vlivu neschopného a 

nepoctivého vedení na osud podniku. Je však třeba zdůraznit, že i v případě, že 

je soudem jmenován správce, statutárnímu orgánu zůstávají některé pravomoci, 

tzn, že jedná jménem společnosti (má možnost podat odvolání proti rozhodnutím 

insolvenčního soudu apod.)   

Domnívám se, že kvalita péče, s jakou musí přistupovat k jednání osoba 

s dispozičním oprávněním, překračuje imperativ „péče řádného hospodáře“, ke 

kterému musí směřovat statutární orgán u společnosti, která není insolventní. 

Jestliže dle českého práva se insolvenčnímu správci ukládá jednat svědomitě a s 

odbornou péčí, pak dle mého názoru takové zpřísněné nároky se týkají i osoby 

dlužníka, pokud je osobou s dispozičním oprávněním, a o to přesto, že existují 

kontrolní mechanismy (např. neúčinnost jednání), jak zvrátit dopad eventuálního 

rizikového chování. V každém případě jakékoli neodborné nebo hazardní 

chování by bylo důvodem ke změně osoby s dispozičním oprávněním. Bohumil 

Havel hovoří o tom, že zdravá společnost má věřitelský model pouze jako 

motivační schéma, kterému se lege artis konající správce snaží vyhnout, když 

                                                 
36HAVEL, Bohumil: Obchodní korporace ve světle proměn, Praha: Auditorium, 2011, 

str. 80, ISBN 978-8087284117 
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sice správce musí sledovat zájem věřitelů, tedy všech věřitelů bez odlišování 

jejich ekonomické a právní povahy, nemůže však přitom sloužit jejich zájmu.37 

Australští soudci pak velmi trefně, pokud jde o otázku loajality, vystihli 

skutečnost, že sice obchodní společnost má svěřenské povinnosti vůči 

společnosti, resp. společníkům, nicméně je třeba vzít v potaz, že společnost se 

nachází právě na hranicích mezi solvencí a úpadkem, a tím se zásadně mění to, 

vůči komu směřuje zájem těchto členů. Nabízí se tedy otázka, zda vedení 

společnosti, která se nachází na hranici úpadku, má jednat ještě v zájmu 

společníků či zda již musí brát na zřetel pouze zájem věřitelů. Dle australského 

soudce J.Owena38 musí vedení společnosti jednat v nejlepším zájmu společnosti. 

Duty of care sice patří pouze společnosti, nikoli třetím stranám včetně věřitelů. 

Pokud je však společnost ohrožena úpadkem, pak tato duty of care zahrnuje i 

povinnost vzít v úvahu zájmy věřitelů. Pokud vedení společnosti nevezme 

v úvahu zájmy věřitelů, pak toto bude mít neblahé důsledky jak na věřitele, tak 

na společnost samotnou včetně ohrožení samotné existence společnosti, tedy 

dalšího fungování jako „going concern“.39 Tímto je v podstatě, dle mého názoru, 

vyjádřena určitá synergie mezi dlužníkem a věřiteli a dlužníkem, protože ani 

jeden subjekt nemůže existovat bez druhého. Dlužník očekává, že jeho 

podnikání bude za pomoci věřitelů "resuscitováno", zatímco věřitelé doufají v 

alespoň částečné uspokojení jejich pohledávek. 

                                                 
37 HAVEL, Bohumil: Obchodní korporace ve světle proměn, Praha: Auditorium, 2011, 

str. 108, ISBN 978-8087284117 

38 Rozhodnutí Bell Group (2008) 70 ACSR 1, 242 [4418] 

39 Zmíněno v rigorózní práci autorky 
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Soudce Allen40 opět akcentuje skutečnost, že ve fázi, kdy je společnost 

ohrožena úpadkem je statutární orgán, za předpokladu, že nerezignoval na 

morální zásady a situaci opravdu hodlá čestně řešit, postaven před dilema, zda 

dát přednost požadavkům věřitelů či jednání, o kterém je ještě přesvědčen, že je 

v zájmu společnosti. Zdůrazňuje proto, že statutární orgán má jednat v zájmu 

společnosti, nicméně musí brát ohled i na zájmy věřitelů, které však nemohou 

být upřednostňovány. Tento přístup v podstatě znamená, že by zájmy věřitelů, 

jimž jde především o rozdělení aktiv, měly být vyváženy zájmem na zachování 

„běžícího podniku“.41         

Jak bylo řečeno výše, správu společnosti vykonává management v zásadě 

sám, nicméně je při dispozici s majetkem omezen, pokud jde o „úkony se 

zásadním významem“. Jedná se zejména o uzavření smluv o úvěrovém 

financování, o rozprodej nepotřebných věcí, o změny ve výrobním programu, o 

propouštění zaměstnanců, nebo naopak úkony mající za cíl ekonomickou 

expanzi, tedy proniknutí na nové trhy, investice do vývoje nového výrobku atd.42  

 

1.5.1 Dispoziční oprávnění jako pokračování oprávnění statutárního orgánu v 

jiných podmínkách 

Je nutné zdůraznit, že v některých právních systémech (jedná se 

například o britský proces administration) je přechod mezi správou solventní 

společnosti a správou ze strany administrátora plynulý, dalo by se totiž říci, že 

správa britských společností v insolvenci je jen smluvní modifikací solventní 

společnosti s tím, že správcovská kompetence přechází na jinou osobu. Navíc, 

                                                 
40 Credit Lyonnais Bank Nederland NV v Pathe Communications Corporation (Del Ch, 

12150, December 30 1991) [108] 

 41 Zmíněno rovněž v rigorózní práci autorky 

 42  Zmíněno v rigorózní práci autorky Podnik ohrožený úpadkem 
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jak bylo řečeno, je v podstatě na uvážení administrátora – tedy nikoli 

autoritativního orgánu, zda bude vykonávat veškeré kompetence či zda některé 

z nich přenechá v rukou dosavadního managementu. Manažerská struktura, 

která je smluvně zakotvena ve společenských dokumentech je v době 

ekonomického ohrožení společnosti velmi pružná a skýtá nejrůznější možnosti 

organizace a rozdělení těchto pravomocí, tedy od každodenního vedení ze strany 

administrátora až po znovuzvolení téhož vedení. 

V průběhu britské procedury Company Voluntary Arrangement je rovněž 

správa podniku ponechána v rukou managementu (jedná se tedy opět o koncept 

Debtor in Possession). Jde o řízení, které bylo přijato na základě reformy 

insolvenčního práva v 80. letech. Cílem této procedury je pokračování 

v provozování podniku s tím, že správa bude ponechána v rukou managementu 

pod dohledem insolvenčního správce. Před zahájením tohoto řízení většinou 

společnost prochází řízením administration, jejímž smyslem je uchránit 

společnost od individuálních žalob ze strany jednotlivých věřitelů. Obě tato 

řízení se tedy často vzájemně doplňují a v podstatě více než řízení v pravém 

slova smyslu se jedná o postupné smluvní reorganizování správy společnosti tak, 

aby její struktura plnila stanovený účel. 

Na druhou stranu administration procedure je možno nazvat jako 

„practitioner in possession procedure“43, kde kontrolu nad společností 

vykonává administrátor. Jakmile je administrator jmenován, je jeho povinností 

spravovat veškerý majetek, o němž je přesvědčen, že patří společnosti. Stále 

tedy, jak již bylo řečeno výše, je správa britských insolventních společností 

vnímána jako zvláštní druh správy společnosti, kdy hlavními aktéry jsou a 

                                                 
 43 PARRY, Rebecca: Corporate rescue, Thomson, London: Sweet & Maxwell, 

2008, str. 11, ISBN: 9780421966703, zmíněno v rigorózní práci autorky  
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dlužník a věřitelé, aniž by docházelo k přílišnému zásahu ze strany 

autoritativních orgánů.   

V případě francouzského řízení sauvegarde je dle čl. 622-1 správa 

podniku zajišťována jeho managementem s tím, že v případě, že soud jmenuje 

jednoho či více správců, definuje jejich roli s tím, že mají dohlížet na činnost 

dlužníka anebo mu asistovat při jeho úkonech. V rámci tohoto řízení dlužník 

zajišťuje úkony, které spadají do tzv. gestion courante, tzn. že je oprávněn ke 

každodenním úkonům, které se týkají zavírání smluv na přepravu zboží, 

objednávek zboží apod. Na druhou stranu, smlouvy, které nemají opakující se 

charakter nemohou být považovány za obvyklou správu. Soud může rovněž 

omezit dlužníkovo oprávnění.44 

Dle francouzského Code de commerce je za povolenou správu, která 

náleží statutárnímu orgánu společnosti, považováno jednání, které umožňuje 

podniku zachovat svoji činnost (jedná se např. o obnovování zásob, oprava a 

obnova prostředků sloužících k výrobě apod.) Dále se jedná o jednání, které je 

považováno za tzv. obvyklou správu, tedy činnost, která spadá do běžné  denní 

náplně podniku, pravidelně se opakuje, nepředstavuje citelný finanční zásah a 

nemůže ovlivnit řízení sauvegarde nebo redressement judiciaire.45Jedná se např. 

o objednávku surovin, prodej zboží za běžných podmínek, tedy bezvýznamné 

úkony v rámci správy.  

Další skupinou jsou pak úkony, kde je statutární orgán omezen 

souhlasem správce, přičemž pravomoci tzv. administrateur, jsou definovány 

rozhodnutím soudu a zveřejněny v obchodním rejstříku.   

                                                 
44 HOUIN SAINT ALARY, Corinne: Droit des entreprises en difficultés, Paris: 

Montchréstien, 1996, ISBN:2-7076-0731-2 

45 HOUIN SAINT ALARY, Corinne: Droit des entreprises en difficultés, Paris: 

Montchréstien, 1996, ISBN:2-7076-0731-2 
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Dlužník není oprávněn činit úkony, které nespadají do obvyklé správy. 

Pokud takový úkon (např. prodej zařízení nezbytného pro fungování) je 

nezbytný, pak vyžaduje schválení soudem. Statutární orgán dlužníka nemůže 

rozhodnout o pokračování ve smlouvách se svými dodavateli. V tomto případě 

je dlužník povinen požádat soud. V případě, že dlužník včas nepožádá soud o 

pokračování v uzavřené smlouvě, nebude již dále oprávněn v této smlouvě 

pokračovat. Dále dlužník není oprávněn podávat výpovědi z pracovních smluv 

zaměstnancům – toto přísluší správci, který musí získat povolení soudu.   

V této souvislosti řešil soud odvolání proti rozhodnutí soudu v Toulouse, 

přičemž odvolací soud rozhodl, že v případě, že se jedná o velkého dlužníka 

zaměstnávajícího více než 100 zaměstnanců, je vystavení směnky na částku 

60 000 Eur jednáním spadajícím do běžné správy ve smyslu čl. 622-3 Code de 

commerce.46 

Podle belgického práva, zůstává během formální reorganizace osobou s 

dispozičním oprávněním statutární orgán, přičemž správce – mandataire de 

justice má poradní roli. 

 

1.6 Jednotlivé fáze reorganizace a jejich vliv na dispoziční oprávnění 

dlužníka 

 

1.6.1 Omezení dispozičního oprávnění před povolením reorganizace ze strany 

soudu 

V době do povolení reorganizace může soud na základě návrhu věřitelů 

rozhodnout o omezení dispozičního oprávnění vymezeného v ustanovení § 111 

InsZ, případně o ustanovení předběžného správce. Soud vždy rozhoduje na 

                                                 
46 Rozhodnutí soudu Cour de cassation v Toulouse ze dne 29.6. 2010, dostupné též na  

http://legalnews.fr/index.php?option=com_content&id=255130, zmíněno v rigorózní práci 

autorky 
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základě zvažování mezi kontinuitou ve správě podniku/závodu, která je 

samozřejmě z hlediska efektivity výhodnější, a na druhou stranu eliminací 

nekompetentního či nemorálního vedení. 

Podle ustálené judikatury platí, že předběžný správce je jmenován 

v případě, že omezení dispozičního oprávnění dlužníka ve smyslu § 111 InsZ 

není dostatečné, případně je dlužník nerespektuje nebo je obava, že je 

respektovat nebude. Takové opatření je nutné v případě, že zákonné okleštění 

dispozičních oprávnění dlužníka na tzv. běžnou správu nestačí. Toto ovšem musí 

být odůvodněno zcela konkrétními skutečnostmi a nikoli např. nestandardní 

činností47, která předcházela návrhu na zahájení insolvenčního řízení, určitou 

charakteristikou společníka navrhovatele (zejména např. transakcemi 

prováděnými ve prospěch soukromých účtů) nebo tvrzením, že bylo podáno 

trestní oznámení. Pokud jde o limity omezování dispozičních oprávnění, pak 

úvaha soudu je oscilací mezi ochranou věřitelů v případě skutečného ohrožení 

jejich zájmů a na druhé straně § 2 o.s.ř., kdy soud je povinen dbát o to, aby ze 

strany některých účastníků nedocházelo ke zneužití procesního práva na ust. § 5 

písm. a), dle něhož musí být insolvenční řízení vedeno tak, aby žádný 

z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen.48 Soudy při rozhodování o této 

otázce jsou zejména nuceny posuzovat dlužníkovo předchozí a následné jednání, 

zda v případě eventuálního porušování povinností se jedná pouze o dohad či 

reálnou hrozbu a dále schopnost a ochotu předkládat potřebné informace apod.       

                                                 
47 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12.3.2009, sp.zn. MSPH 94 INS 3504/2008 

a 2 VSPH 87/2009 dostupné též na http://kraken.slv..cz/2VSPH87/2009 

42Usnesení Městského soudu v Praze, sp.zn. MSPH 76 INS 2762/2011 ze dne 29.10. 

2012 dostupné též na http://kraken.slv.cz/MSPH76INS2762/2011 
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V případě insolvenčního řízení Oděvní podnik a.s.49 byl ze strany 

největšího zajištěného věřitele – České spořitelny ve fázi po zahájení 

insolvenčního řízení (před rozhodováním o povolení reorganizace) podán návrh 

na omezení dispozičních oprávnění dlužníka a vydání předběžného opatření, 

když zajištěný věřitel požadoval, aby úkony nad částku 500 000 Kč byly 

prováděny pouze se souhlasem předběžného správce. Insolvenční soud tehdy 

konstatoval, že pouhá obava navrhovatele, aby ze strany dlužníka nedocházelo 

ke znehodnocení majetkové podstaty nepostačuje k tomu, aby soud takto 

výrazným způsobem zasáhl do koncepce insolvenčního zákona, která ponechává 

dispoziční oprávnění v intencích § 111 InsZ v rukou dlužníka. Soud 

argumentoval tím, že v této fázi (tedy v daném případě do povolení 

reorganizace) v zájmu všech věřitelů, aby podnik byl udržen v provozu, a to 

alespoň do okamžiku, než se rozhodne, jakým způsobem bude úpadek řešen. 

Soud zdůraznil, že jakýkoli neodůvodněný zásah do dispozičních práv dlužníka 

by mohl na hodnotě podniku dlužníka způsobit nenávratné škody, které by 

mohly poškodit věřitele a způsobit nižší míru uspokojení. 

Ve věci insolvenčního řízení SAZKA a.s.50 navrhovatel předběžného 

opatření, jehož smyslem bylo omezit dispoziční oprávnění, když dle 

navrhovatele dlužník nehodlal, zejména z důvodu zatajování určitých 

skutečností a z důvodu snah o předání obchodního vedení jiným osobám, 

nerespektovat ust. § 111 InsZ. Insolvenční soud připustil, že dlužník skutečně 

                                                 
 49 Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31.5. 2011, KSBR 39 INS 398/2010 

dostupné též na http://kraken.slv.cz/KSBR39INS398/2010 

50 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25.3. 2011, MSPH 60 INS 628/2011 ze 

dne 21.2. 

2011,http://img.ihned.cz/attachment.php/360/30670360/astv58BCDHJLMNPQcdefghpqr01TA

RVm/usneseni-soudu-sazka-25-03-2011.PDF 
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uvažoval o převzetí nových závazků a k jejich zajištění využít majetek spadající 

do majetkové podstaty. Vzhledem k tomu však, že dle názoru soudu zatím 

nebyly předloženy důkazy o tom, že by ke zmíněnému jednání docházelo, tento 

dospěl k závěru, že není na místě omezovat dispoziční oprávnění dlužníka. 

Naopak dospěl k závěru, že jsou zde důvody ke jmenování předběžného správce, 

a to z důvodu rozporného chování dlužníka a neposkytování informací ze strany 

dlužníka. K odvolání věřitele však rozhodl Vrchní soud51 tak, že takto obecně 

formulované odůvodnění pro ustanovení předběžného správce je zcela 

nepřípustné. Vrchní soud uzavřel, že k ustanovení předběžného správce je 

možné přistoupit pouze na základě zcela konkrétních a doložených skutečností. 

 Pokud jde o omezení dispozičních práv dlužníka, o měsíc později 

v předmětném řízení však soud již na návrh věřitele přehodnotil své stanovisko 

ohledně omezení dispozičních oprávnění dlužníka, neboť ze sdělení 

předběžného správce vyplývalo, že dlužník skutečně porušuje ustanovení § 111 

InsZ, když uzavíral úvěrové smlouvy na vysoké částky, přičemž závazky měly 

být zajištěny majetkem dlužníka. Porušování ust. § 111 tedy v daném případě 

bylo doloženo jako reálné, nikoli pouze hrozící, když dlužník porušuje své 

informační povinnosti, uspokojuje pouze některé pohledávky.   

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl ve věci insolvenčního dlužníka 

PLP a.s.52 o omezení dispozičních oprávnění dlužníka v takovém rozsahu, že 

oprávnění přešla na insolvenčního správce. Soud tak vyhověl návrhu 

insolvenčního správce z toho důvodu, že na účtech dlužníka se nacházelo velké 

množství finančních prostředků a již před hlasováním o způsobu řešení úpadku 

                                                 
51 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18.3.2011, 2 VSPH 278/2011 ze dne 18.3. 

2011 dostupné též na http//kraken.slv.cz/2VSPH278/2011 

52 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13.12. 2010, KSUL 45 INS 

15086/2010, http://kraken.slv.cz/KSUL45INS15086/2010  
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bylo zřejmé, že zajištění věřitelé nebudou hlasovat pro způsob řešení úpadku 

reorganizací. Vzhledem k tomu, že bylo tedy pravděpodobné, že nebude 

rozhodnuto o způsobu řešení úpadku reorganizací, bylo rozhodnuto o nastavení 

dispozičních oprávnění tak, jak by to bylo v případě konkurzu.   

Pokud jde o omezení dispozičního oprávnění ve fázi řízení zjištění 

úpadku a povolení reorganizace, k té bylo přistoupeno v souladu s nejnovější 

judikaturou53 také v insolvenčním řízení na společnost Heavy Machinery 

Services, a.s., kdy o povolení reorganizace nemohlo být rozhodnuto téměř po 

dobu čtyř let, a to z důvodu obstrukcí zejména ze strany dlužníka, když 

v průběhu vlekoucího se insolvenčního řízení soud pojal pochybnosti o poctivém 

záměru dlužníka. Jednalo se zejména o nedostatečné informování insolvenčního 

správce, když dlužník domáhající se reorganizace dostatečně nerozkryl své 

hospodaření – zejména nedokládání účetních závěrek do obchodního rejstříku, 

aby bylo zřejmé, zda jsou respektována omezení § 111 InsZ. Soud rovněž 

konstatoval, že ke stabilitě v jednání dlužníka nepřispívá ani časté střídání osob 

ve statutárním orgánu dlužníka a dále absence členů dozorčí rady, když by soud 

naopak předpokládal, že u společnosti usilující o reorganizaci bude dozorčí rada 

obsazována osobami majícími eminentní zájem o hospodaření dlužníka. Soud 

tedy v daném případě musel velmi často již ve fázi před povolením reorganizace 

uplatňovat svou autoritativní funkci v podobě dohledu. K nařízení předběžného 

opatření tedy v daném případě sáhl z důvodu uplatnění zásad insolvenčního 

řízení, zejm. z důvodu ekonomie procesu tak, aby již nemuselo být oddalováno 

rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.  Soud však v daném případě, přestože by 

v případě pochybností o poctivosti záměru mohl přistoupit ke konverzi 

                                                 
53 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, KSCB 26 INS 29347/2013  a 4 

VSPH 70/2017 ze dne 24.1. 2017 
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eventuální reorganizace v konkurs, rozhodl o tom, že dlužníkovi poskytne ještě 

naposledy prostor k tomu, aby realizoval záměr reorganizace s přihlédnutím ke 

společnému zájmu věřitelů a zásadám insolvenčního řízení. Soud se zabýval 

otázkou, zda omezení dispozičních oprávnění dlužníka nemůže pro dlužníka ve 

skutečnosti znamenat nepřiměřenou újmu a zejména zda nemůže mít takový 

zásah negativní dopad na provozování podniku. Soud však ve své analýze dospěl 

k závěru, že pokud se jedná pouze o podmínění jednání dlužníka předchozím 

souhlasem insolvenčního správce, nejedná se v podstatě o výrazný zásah do 

majetkových dispozic dlužníka.  

Předběžný správce byl jmenován v insolvenčním řízení na společnost 

Centrum Dolní Břežany s.r.o.54, kdy jej soud ustanovil do funkce po zahájení 

insolvenčního řízení před rozhodnutím o úpadku a zároveň omezil dispoziční 

oprávnění dlužníka, když časově omezil tyto účinky do rozhodnutí o úpadku. Na 

základě návrhu věřitele Česká spořitelna a.s. následně v dalších měsících 

insolvenční soud vydal usnesení o předběžném opatření, na jehož základě byla 

dispoziční oprávnění dlužníka omezena do té míry, že osobou s dispozičním 

oprávněním se stal insolvenční správce, a to v rozsahu, v jakém přecházejí na 

insolvenčního správce v konkurzu, a to z důvodu zdravotního stavu jednatelky 

dlužníka. Vrchní soud však k odvolání dlužníka usnesení o předběžném opatření 

změnil tak, že nejsou důvody pro omezení dispozičního oprávnění, když 

pracovní neschopnost jednatelky nemůže být důvodem k jeho omezení. 

Odvolací soud zdůraznil, že dlužníkovi náleží ve smyslu § 229 odst. 3 InsZ 

dispoziční oprávnění do rozhodnutí o úpadku a od rozhodnutí o úpadku do 

rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, když soud může dlužníkovi přiznat více 

práv, nemůže mu je však odebrat. 

                                                 
54 Usnesení Krajského soudu v Praze,  KSPH 35 INS 29389/2012 ze dne 18.3. 2015 
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V insolvenčním řízení na společnost Heavy machinery services a.s.55 byl 

předběžný správce jmenován zejména z toho důvodu, že podnik zaměstnával 

více než tisíc zaměstnanců a jednalo se stále o běžící podnik s miliardovým 

obratem, což soud v tomto případě zdůvodnil potřebou transparentnosti a 

prevenční ochrany věřitelů.    

Insolvenční soud rozhodl také o ustanovení předběžného správce, což 

odůvodnil tím, že navrhovatel, který podal také návrh na povolení reorganizace, 

poskytuje výrobní zařízení dlužníkovi, a to formou leasingu. Z toho soud 

dovodil zájem navrhovatele na pokračování provozu podniku a dále se přiklonil 

i k argumentaci spočívající ve skutečnosti, že dlužník jako koncern je propojen 

s jinými osobami nacházejícími, které se samy nacházejí v insolvenčním řízení 

a s nimiž dlužník čile obchoduje. Insolvenční soud se opřel o test 

proporcionality, kdy na jedné straně posuzoval míru zásahu do zájmové sféry 

dlužníka a na druhé straně udržení provozu podniku formou dohledu nad 

transparentností jeho hospodaření.56 Následně tento soud vydal i usnesení o 

předběžném opatření, na základě kterého byla omezena dispoziční oprávnění. 

Soud v daném případě konstatoval, že sice nezjistil konkrétní skutečnosti 

prokazující jednání dlužníka se záměrem poškodit věřitele. Na druhou stranu 

měl však soud za to, že s ohledem na specifičnost stavu podnikání dlužníka 

v koncernové struktuře je možno doplněním předběžného opatření zdůraznit 

dohled nad regulérností kroků dlužníka v řízení.57 Ze stejných důvodů bylo 

                                                 
55 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, KSCB 27 INS 29347/2013 ze 

dne 1.11. 2013 

56 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.5. 2011, sp.zn. KSOS 36 INS 

8817/2011 dostupné na http://kraken.slv.cz/KSOS36INS8817/2011 

57 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze den 4.7., sp.zn. KSOS 36 INS 8817/2011 

dostupné na  
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rozhodnuto o předběžném opatření ve věci dlužníka Wukkolink Chech Invest, 

s.r.o.58, na jehož základě byl ustanoven předběžný správce a rozhodnuto o 

podmínění dispozičních oprávnění dlužníka souhlasem tohoto předběžného 

správce, když soud dospěl k závěru, že dlužník je součástí koncernu, kdy většina 

koncernových společností jsou společnosti v úpadkové situaci. Dlužník si byl 

této situace vědom, přičemž se pokoušel o vyvedení nemovitostí na společnost, 

která je vlastněna koncernově propojeným subjektem a řízena stejným 

subjektem jako je dlužník sám, přičemž pokusy o vyvedení nemovitostí je nutno 

vnímat jako pokus o porušení zásad insolvenčního řízení, zejména zásady § 5 

písm.a) InsZ. Soud byl tedy veden obavou ze zkrácení majetkové podstaty, 

zároveň však musel respektovat zásadu minimalizace do práv subjektů 

dotčených předběžným opatřením. Dle názoru soudu je předběžné opatření 

v souladu s těmito zásadami, když vlastně předběžný správce nepřevezme přímo 

oprávnění k nakládání s majetkem dlužníka, pouze k jednotlivým krokům 

dlužníka dává svůj souhlas.   

Předběžné opatření spočívající ve jmenování předběžného správce může 

být přímou reakcí soudu na porušování povinnosti statutárního orgánu jednat 

s odbornou péčí, když ve fázi úpadku již svěřenské povinnosti směřují vůči 

věřitelům a statutární orgán tak musí splňovat přísnější kritérium péče. Ve věci 

dlužníka SEBA T, akciová společnost tak insolvenční soud rozhodl, že 

v důsledku porušení povinností statutárního orgánu dospěl k závěru, že je nutno 

zabránit dlužníkovi ve změnách v rozsahu majetkové podstaty.59 

Pokud jde o postavení společníků v době do povolení reorganizace, 

úprava insolvenčního práva neobsahuje pro tuto fázi žádné zvláštní ustanovení, 

                                                 
58 Usnesení Krajského soudu v Brně KSBR ze den 1.4. 2016, sp.zn 28 INS 24478/2015  

59 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, KSLB 82 INS 

22884/2012 ze dne 4.10. 2012 
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úprava společníků se tedy řídí zákonem o obchodních korporacích. I pro tuto 

fázi je však možné režim modifikovat předběžným opatřením, což bylo 

uplatněno např. v insolvenčním řízení na společnost OKD60, a.s., a to z důvodu 

závažného konfliktu mezi společníky a věřiteli (jednalo se o případné konflikty 

mezi ovládající osobou a dlužníkem, kdy z důvodů možného uplatnění 

ručitelského závazku by dlužník a akcionář byli v postavení dlužníka a věřitele). 

Dlužník se v tomto případě domáhal vydání předběžného opatření, které je 

svými účinky podobné § 333, avšak ještě před povolením reorganizace. 

Smyslem předběžného opatření bylo podrobit rozhodnutí valné hromady 

požadavku na společný zájem věřitelů a účinky rozhodnutí vázat na rozhodnutí 

prozatímního věřitelského výboru, ev. před jeho jmenováním je vázat na 

rozhodnutí insolvenčního soudu.  

Dle francouzského práva v případě zahájení řízení redressement 

judiciaire již statutární orgán není oprávněn převádět obchodní podíly či akcie 

bez souhlasu soudu.  

 

1.6.2 Úprava dispozičního oprávnění v době po povolení reorganizace 

Ve fázi po povolení reorganizace je dlužník ve smyslu § 330 InsZ osobou 

s dispozičním oprávněním, přičemž se ruší veškerá jeho dosavadní omezení. 

Právní úkony, které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou zásadní 

význam, je dlužník oprávněn činit pouze s předchozím souhlasem věřitelského 

výboru. Podle § 332 InsZ, jak již bylo zmíněno výše, může insolvenční soud na 

návrh insolvenčního správce nebo věřitelského výboru, ev. i bez návrhu zakázat 

                                                 
60

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.5.2016, sp.zn. KSOS 25 INS 

10525/2016 dostupné na http://kraken.slv.cz/KSBR39INS398/2010 
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dlužníkovi s dispozičními oprávněními nakládat s majetkovou podstatou, 

případně může jeho oprávnění omezit.  

Juraj Alexander hovoří o tom, že pokud se dlužníkovi v první fázi 

insolvenčního řízení, tedy ještě před povolením reorganizace, nepodaří znovu 

získat důvěru věřitelů, která byla pochopitelně úpadkovou situací nalomena, 

zejména předkládá zcela nereálné návrhy reorganizace, nereflektuje zjevné 

konflikty zájmů apod., je nereálné, aby reorganizace probíhala pod taktovkou 

dlužníka. V takových případech je právě možné dosadit krizový management 

prostřednictvím převedení dispozičních práv na insolvenčního správce. 

Upozorňuje přitom na případ dlužníka MSV Metal Studénka (jednalo se o 

reorganizaci povolenou na základě souběhu dlužnického a věřitelského návrhu, 

který schválila schůze věřitelů a zároveň z důvodu nedůvěry odebrala dlužníkovi 

přednostní právo na sestavení reorganizačního plánu), kdy Krajský soud Ostravě 

odebral zcela dlužníkovi dispoziční oprávnění k majetkové podstatě na návrh 

prozatímního věřitelského výboru, když byla obava z preference zájmů 

koncernu před preferencemi zájmů dlužníka samotného ze strany jeho 

statutárních orgánů.6162 

Ve fázi po povolení reorganizace se insolvenční soud u dlužníka Oděvní 

podnik a.s. zabýval na základě podnětu dvou věřitelů otázkou, zda je důvod 

k postupu podle § 332 InsZ. Insolvenční soud nakonec s ohledem na skutečnost, 

                                                 
61 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.10. 2011, čj. KSOS 36 INS 8817/2011-

B-29 

62ALEXANDER, Juraj: Věřitelská reorganizace – úskalí a řešení, Vysoká škola 

ekonomická, fakulta podnikohospodářská, katedra podnikové ekonomiky, Sborník z mezinárodní 

vědecké konference Insolvence 2013- konec jedné etapy, začátek další na VŠE fakulta 

podnikohospodářská, dostupné na http://www.vyzkuminsolvence.cz/data/files/vedecke-

konference/druha-konference-2013/sbornik-2013-final.pdf 
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že dlužník neprokázal přílišnou snahu o sestavení reorganizačního plánu 

(konstatoval při schvalování reorganizace pouze připravenost na takovém plánu 

pracovat) a zejména na skutečnost, že zde byly pochybnosti věřitelů o rentabilitě 

provozování podniku, rozhodl tak, že zasáhne do dispozičních oprávnění 

dlužníka, a to tak, že podrobí veškeré zásadní úkony dlužníka podrobnému 

dohledu ze strany insolvenčního správce a věřitelského výboru, přičemž byl 

soud veden úvahou, že v případě, že by kompletně odňal dispoziční oprávnění, 

zmařil by tím snahu dlužníka dosáhnout sanačního způsobu řešení úpadku.63 

Obdobně v případě insolvenčního řízení na dlužníka JOB AIR 

CENTRAL CONNECT AIRLINES s.r.o.64 insolvenční soud vyhověl návrhu 

insolvenčního správce a podmínil určité typy právních úkonů předchozím 

souhlasem insolvenčního správce, a to s ohledem na posílení jistot věřitelů. Soud 

své rozhodnutí opřel o skutečnost, že v příští fázi nedojde ke schválení 

reorganizačního plánu, neboť jediný zajištěný věřitel deklaroval svůj nesouhlas 

s jeho přijetím, přičemž tento tvoří samostatně hlasující skupinu. Dále soud 

konstatoval, že se zvýšil objem pohledávek za majetkovou podstatou a také že 

dlužník v podstatě nevyvíjí činnost.  

V případě insolvenčního řízení na společnost BSK Metal, s.r.o.65 

insolvenční soud dokonce rozhodl tak, že dispoziční oprávnění se dlužníkovi 

odnímají a přecházejí v plném rozsahu na insolvenčního správce. Tomuto 

předběžnému opatření soud vyhověl na žádost věřitelského výboru, když své 

                                                 
63

Usnesení Krajského soudu v Brně zde dne 5.3. 2010, KSBR 39 INS 398/2010 

dostupné nahttp://kraken.slv.cz/KSBR39INS398/2010 

64 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.4. 2013, sp.zn. KSOS 25 INS 

6866/2012 dostupné na http://kraken.slv.cz/KSOS25INS6866/2012 

65 Usnesení Krajského soudu KSOS 36 INS 13553/2012 ze dne 6.10. 2012 dostupné 

nahttp://kraken.slv.cz/KSOS36INS13553/2012  

http://kraken.slv.cz/KSBR39INS398/2010
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rozhodnutí soud odůvodnil skutečností, že majetková podstata je předlužena – 

majetek nepostačuje k úhradě pohledávek věřitelů, a postavení dlužníka je tedy 

odvozeno od vůle věřitelů ponechat mu v širším či užších rozsahu oprávnění 

nakládat s majetkovou podstatou. Insolvenční soud tedy za použití testu 

proporcionality dospěl k závěru, že právě s ohledem na předlužení je tímto 

opatřením podpořen zájem věřitelů, přičemž konstatoval, že právě dle věřitelů je 

insolvenční správce schopen efektivněji ovládat majetkovou podstatu než 

dlužník sám, v tomto případě jde o jejich suverénní rozhodnutí.  

Ve smyslu § 333 InsZ se pozastavuje po povolení reorganizace výkon 

funkce valné hromady, přičemž v její působnosti rozhoduje insolvenční správce. 

Jde-li pak o reorganizaci povolenou na základě věřitelského návrhu na povolení 

reorganizace nebo pokud dlužník nemá právo sestavit reorganizační plán, pak je 

v pravomoci věřitelského výboru volit či jmenovat členy statutárního orgánu. 

V této souvislosti rozhodoval v případě dlužníka Shanghai Maling (CZECH) a.s. 

insolvenční soud případ přechodu kompetence na nový statutární orgán 

v důsledku volby ze strany věřitelského výboru. Statutární orgán dlužníka navrhl 

přeměnu reorganizace v konkurz, a to v době, než uplynula 30denní lhůta 

k volbě nového statutárního orgánu. Soud však konstatoval, že návrh na 

přeměnu byl zveřejněn dříve, než tato lhůta uplynula a že tedy původní statutární 

orgán byl oprávněn k tomuto návrhu.66 

Dle americké zákonné právní úpravy společníci dále vykonávají 

působnost valné hromady, působnost tedy není jako v českém právu přenesena 

na jiný subjekt. Nicméně i podle amerického práva může soud toto právo omezit. 

Dle francouzského práva, v případě, že valná hromada není řádně 

svolána, pravomoc k jejímu svolání náleží správci. V případě, že byl ustanoven 

                                                 
66 Usnesení Městského soudu v Praze, MSPH 59 INS 26062/2015 ze dne 21.7. 2016 
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správce, který má v celé šíři zastupovat společnost, pak tento svolává valnou 

hromadu sám.  Pokud na druhou stranu je jeho role pouze kontrolní, pak správce 

je povinen požádat auditora společnosti nebo předsedu soudu o svolání schůze 

věřitelů. 

Pokud jde o další existenci valné hromady, francouzské právo tuto 

problematiku zvlášť neupravuje, z odkazu na jednotlivá ustanovení je však 

zřejmé, že valná hromada dále existuje, neboť zahájené insolvenční řízení 

nenarušuje základní kompetence statutárního orgánu. Valná hromada je tedy 

svolávána podle zásad korporátního práva, tzn. že valná hromada jednou za rok 

schvaluje účetní závěrku, zvýšení základního kapitálu apod. Francouzská 

judikatura zdůraznila, že valné hromadě skutečně náleží schvalování účetní 

závěrky-stejně tak jako v případě solventní společnosti má statutární orgán, 

případně správce povinnost předložit účetní závěrku a svolat valnou hromadu.  

Proces svolávání valné hromady v případě řízení sauvegarde a 

redressement judiciaire zůstává stejný. Stejně tak kompetence valné hromadě 

náležejí podle korporátního práva. Pokud jde o jmenování a odvolávání členů 

statutárního orgánu, pak valné hromadě nic nebrání, aby v odvolání jeho členů. 

Není tedy vyloučeno, aby v případě, že valná hromada odvolala členy 

statutárního orgánu i v případě, že statutární orgán vede společnost, přičemž jeho 

činnost je podrobena kontrolní pravomoci správce jmenovaného soudem. 

V praxi však samozřejmě spíše valná hromada tohoto oprávnění využívat 

nebude, protože je velmi málo pravděpodobné, že by měla zájem na jmenování 

nových členů statutárního orgánu v případě společnosti, která je ve finančních 

potížích. V případě však, že společnost nemá řádně zvolený statutární orgán, je 

povinností valné hromady doplnit tento orgán o další členy, neboť i když je 

soudem ustanovený správce, tento má pouze omezené kompetence.        
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Pokud jde o reorganizační plán, jak v případě řízení sauvegarde, tak 

v případě redressement judiciaire, společníci schvalují tento plán v rozsahu, 

který spadá do kompetence valné hromady. Jde o otázky, které se týkají 

základního kapitálu společnosti, přeměny společnosti, fúze apod., když tyto 

otázky musí být schvalovány podle pravidel korporátního práva. Valná hromada 

má přitom právo neschválit tato opatření, přičemž jí nemohou být vnucena. Toto 

právo přitom přináleží společníkům i v případě, že hodnota jejich podílů je nízká 

či rovna nule.  

 

1.6.3 Úprava dispozičního oprávnění v reorganizačním plánu 

Ve fázi reorganizace od účinnosti reorganizačního plánu získává 

statutární orgán opět v plném rozsahu dispoziční oprávnění k majetku 

společnosti, přičemž ovšem tato pravomoc je postavena na principech 

insolvenčního práva. Znamená to, že jedním z nejdůležitějších účinků 

reorganizačního plánu je zpravidla opětovné vrácení dispozičních oprávnění 

dlužníkovi. 

Nicméně insolvenční zákon umožňuje, aby ve smyslu § 353 InsZ 

reorganizační plán67 omezil dispoziční oprávnění dlužníka. Ačkoliv u 

reorganizací v České republice je velmi neobvyklé, že by na základě 

reorganizačního plánu přecházelo dispoziční oprávnění po účinnosti 

reorganizačního plánu na insolvenčního správce, je možné i tuto eventualitu 

reorganizačním plánem upravit. Dle důvodové zprávy k návrhu změny 

insolvenčního zákona však zkušenosti z tržní praxe ukazují, že „je na místě 

umožnit věřitelům vyměnit management dlužníka alespoň v případě, že se 

provádí reorganizace na základě návrhu na povolení reorganizace podaného 

                                                 
 67 Reorganizační plán, který se ukládá do sbírky listin v obchodním rejstříku, je 

možno chápat jako novou smlouvu, která  nově upravuje správu společnosti  
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věřitelem, a tehdy, pokud nemá dlužník přednostní právo sestavit reorganizační 

plán.“68 

Smrčka uvádí, že tam, kde věřitelé prosadí vlastní plán, a především 

půjde o postup podle § 147 InsZ ve spojení s § 327 InsZ, pak budou mít věřitelé 

snahu ponechat v reorganizačním plánu starší omezení dispozičních a dalších 

práv dlužníka, eventuálně ještě omezení rozšířit. Rovněž upozorňuje na nutnost 

vyváženosti a zejména stále silnější akcent na práva věřitelů, kdy se stále více 

projevuje věřitelský princip a snaha o ochranu dlužníka ustupuje do pozadí. 

Může přitom dojít až k situaci, kdy konkrétní věřitel, předkladatel 

reorganizačního plánu a insolvenční soud dosáhnou s využitím § 347 až 350 

stavu, kdy dlužník bude zbaven dispozičních práv a uskutečněna reorganizace 

podle plánu, který nemá oporu většiny věřitelů.69 

Je logické, že tomu bude zejména v případě, kdy navrhovatelem 

reorganizačního plánu bude věřitel. V případě insolvenčního dlužníka 

BESTSPORT akciová společnost70 předkladatel reorganizačního plánu navrhl, 

aby datem účinnosti reorganizačního plánu přešla dispoziční oprávnění 

z dlužníka na insolvenčního správce, který je bude vykonávat až do skončení 

reorganizace (věřitel byl navrhovatelem reorganizačního plánu, když předtím 

schůze věřitelů neschválila přednostní právo dlužníka na předložení 

reorganizačního plánu). Stejně tak navrhl, že funkce valné hromady se 

neobnovuje a tuto funkci bude vykonávat insolvenční správce.  

                                                 
68 Důvodová zpráva k zákonu č. n č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), dostupná na https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN8YZL7DDO 

69KOTOUČOVÁ a kol.,: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

komentář, 1. vydání, Praha, C.H.BECK, 2010, ISBN: 978-80-7400_320-2  

70
Usnesení Městského soudu v Praze, MSPH 89 INS 5393/2011, dostupné též na 

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=2576144 
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Přechod dispozičních oprávnění na insolvenčního správce byl upraven 

rovněž v reorganizačním plánu společnosti Kordárna a.s.,71 kdy od určitého data 

po účinnosti reorganizačního plánu přešlo dispoziční oprávnění na 

insolvenčního správce s tím, že i po tu dobu, kdy dispoziční oprávnění bylo plně 

v rukou představenstva dlužníka, byl reorganizačním plánem upraven 

obligatorní souhlas věřitelského výboru pro právní úkony, které mají z hlediska 

nakládání s majetkovou podstatou zásadní význam.  

Americké právo upravuje kontrolu nad dlužníkem jako „Debtor in 

Possession“ nikoli v zásadě na principu schvalování ze strany věřitelského 

výboru, nýbrž na schválení úkonů, které nespadají do běžné správy insolvenčním 

soudem s notifikační povinností ze strany věřitelů.72 V tomto smyslu má tedy dle 

amerického práva dlužník rozsáhlejší oprávnění než v právu českém. V případě 

americké reorganizace je insolvenční správce jmenován výjimečně, v podstatě 

nemusí být během insolvenčního řízení vůbec jmenován, přičemž jeho 

jmenování vždy souvisí s předchozím porušením povinností ze strany 

managementu dlužníka. Pravomoci insolvenčního správce dle amerického 

Bankruptcy Act odpovídají rozsahu, který má insolvenční správce. 

Americká úprava tedy stanoví, jaké jsou pravomoci insolvenčního 

správce a na základě toho definuje odvozeně pravomoci dlužníka. Tím se 

koncepce liší od české právní úpravy, kdy je definována pravomoc dlužníka 

s tím, že tato dispoziční oprávnění eventuálně může vykonávat insolvenční 

správce. Je logické, že dle amerického nenáleží dlužníkovi veškeré pravomoci, 

zejména tedy kontrola nad úkony dlužníka, neboť by zde logicky docházelo ke 

střetu. 

                                                 
71 Reorganizační plán společnosti Kordárna a.s. uveřejněný na https://isir.justice.cz/isir/ 

72 § 363 USBC 
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Podle francouzského práva v případě řízení redressement judiciaire 

může soud ve smyslu čl. 631-19-1 Code de commerce na návrh správce 

rozhodnout, že podmíní účinnost plánu určením nového statutárního orgánu. 

Smyslem tohoto ustanovení je zejména znemožnit původnímu nepoctivému 

managementu, aby se podílel na novém vedení společnosti.  

V některých právních úpravách, konkrétně například ve španělské, má 

skutečnost, zda návrh na zahájení řízení podal dlužník nebo věřitel vliv na to, 

kdo bude dále společnost v průběhu sanačního řízení spravovat. Jestliže dlužník 

včas zahájí sanační řízení, pak je předpoklad, že si plně uvědomuje situaci, kdy 

jeho podnik je ohrožen a bude schopen reálně a efektivně přistupovat k celé 

reorganizaci. V takovém případě si pak dlužník ponechává pravomoc 

statutárního orgánu s tím, že správce dohlíží na jednotlivé úkony, ovšem i ty, 

které spadají do běžné správy. 73 Jedná-li se o věřitelský návrh, pak správa 

společnosti je vložena do rukou jmenovaného správce. Na druhou stranu, bez 

ohledu na to, co bylo řečeno výše, soud je na základě své úvahy oprávněn 

nahradit management i v případě dlužnického návrhu a naopak, v případě 

věřitelského návrhu může soud rozhodnout o tom, že správu bude nadále 

vykonávat management. 

V rámci reorganizačního řízení dle švédského práva statutární orgán 

zůstává ve vedení společnosti. Společnost je povinna spolupracovat se správcem 

a konzultovat s ním své jednotlivé úkony. Společnost a správce jsou oprávněni 

se dohodnout, které úkony vyžadují spolupráci a podléhají předchozímu 

                                                 
73SEBASTIAN, Rafael, PEREDA Jaime, Insolvency Proceedings in Spain in Katarzyna 

Gromec a PARRY Rebecca: Corporate Rescue. An Overviw of recent Developments from 

Selected Countries in Europe, 2. vydání, Aspen Pub 2006 kapitola Corporate rescue in France, 

str. 97, ISBN: 979041124142, španělský systém byl rovněž zmíněn v rigorózní práci: Podnik 

ohrožený úpadkem   
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souhlasu administrátora. Celý systém je založen na principu důvěry mezi 

společností a administrátorem. V případě, že společnost jedná vůči 

administrátorovi neloajálně, může administrátor navrhnout příslušnému soudu, 

aby ukončil řízení o reorganizaci.74 

Podstata britského řízení administration je založena na tom, že statutární 

orgán je nahrazen třetí osobou– specialistou. Toto řízení může být zahájeno na 

základě zjištění neschopnosti splácet splatné závazky nebo pravděpodobnosti 

této neschopnosti nebo dokonce i bez tohoto zjištění. Nahrazení managementu 

třetí osobou může být úplné anebo mohou být rovněž vymezeny určité 

kompetence, které managementu zůstávají a naopak jiné, které jsou výhradně 

svěřeny do rukou administrátora.75 

Koncept, při němž vedení společnosti zůstává v rukou statutárního 

orgánu má několik výhod, při čemž jednou z ní je skutečnost, že vedení 

disponuje znalostmi a know-how, obchodními informacemi a kontakty, přičemž 

podnikání tak může dál pokračovat bez přetržení, což je samozřejmě pro 

podnikatelské aktivity zvlášť příznivé. Navíc tendence ponechání statutárního 

orgánu na svých místech může být jako motivační faktor pro včasné řešení 

úpadku.76 Dle britské právní úpravy je však právě administrátor osobou 

s dispozičním oprávněním (administrátor pouze není oprávněn disponovat 

                                                 
74 Tato problematika byl zmíněna v rigorózní práci Podnik ohrožený úpadkem 

75 Rozhodnutí Produce Marketing Consortium Ltd, 1989, 5 BCC 569 dostupný též na 

http://www.hpinsolvency.com/news/wp-content/uploads/2010/11/2011-02-03-DAP-IP-Fact-

Sheet_docx.pdf  

76Rescue of Business in Insolvency Law, Instrument of the European Law Institute se 

sídlem ve Vídni, str. 154 dokument je společným dílem odborníků na insolvenční právo a jeho 

snahou je komparace různých evropských právních systémů v oblasti insolvence, dostupné na 

https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user.../Instrument_INSOLVENCY.pdf 
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s nejvýznamnějšími aktivy až do doby, dokud nakládání s těmito aktivy nebude 

schváleno věřiteli– pouze v urgentním případě je oprávněn s těmito aktivy 

nakládat, avšak pouze v zájmu věřitelů). Nicméně ve Velké Británii probíhá 

diskuse, zda by dlužníkovi nemělo být dispoziční oprávnění naopak ve větším 

rozsahu přiznáno.      

Zejména tam, kde členové statutárního orgánu budou zároveň 

společníky, může často docházet k situacím, kdy se psychologicky nebudou 

schopni od účasti ve společnosti odtrhnout.  Tuto skutečnost shrnul i britský soud 

ve svém rozhodnutí, kde konstatoval, že management byl neschopen ze 

subjektivních důvodů posoudit reálný stav obchodní společnosti.77  Britská 

doktrína akcentuje nutnost hledání rozumného kompromisu mezi ochranou 

věřitelů a zajištěním určité možnosti nápravy krizové situace managementem, 

aby tento nebyl zcela demotivován.78 

 

1.7 Teoretická vodítka pro ponechání dispozičního oprávnění v rukou 

dlužníka 

Domnívám se, že lze teoreticky vymezit i určitá kritéria pro rozhodnutí, 

zda bude dlužník nadále v reorganizaci osobou s dispozičním oprávněním či 

nikoli. Předinsolvenční jednání statutárního orgánu má samozřejmě vliv na to, 

jaká bude ochota věřitelů ponechat i nadále dlužníkovi jeho dispoziční 

oprávnění, přičemž soud o této otázce bude v konečném důsledku rozhodovat. 

Analýza obsahu "commercial morality“ v konkrétním případě bude vodítkem 

                                                 
77 rozhodnutí Produce Marketing Consortium Ltd., 1989, 5 BCC 569 dostupný též na 

http://www.hpinsolvency.com/news/wp-content/uploads/2010/11/2011-02-03-DAP-IP-Fact-

Sheet_docx.pdf, citováno v rigorózní práci autorky 

78 KEAY, Andrew: Wrongful trading and the liability of company directors, přednáška 

na Society of Legal Scholars Conference dostupné též na 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1748-121X.2005.tb00678.x 
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právě k odpovědi, zda je možné ponechat statutární orgán na svém místě. Pokud 

tedy je povinností statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře a u 

insolvenčního správce je povinnost "odborné péče", pak se domnívám, že 

minimálně pokud jde o otázku hodnocení rizika jednání je statutární orgán, 

pokud by měl zůstat nadále ve své funkci, povinen jednat se zvýšenou opatrností. 

Jestliže tedy přílišná opatrnost může v případě solventní společnosti může 

nežádoucím způsobem brzdit její rozvoj, pak v případě úpadkové situace je 

obezřetnost téměř nejdůležitější složka péče ze strany statutárního orgánu, bude-

li ponechán ve funkci.  

I v tomto smyslu se projevuje tendence právní úpravy, která se v mnohém 

podobá návodu či instruktáži, když jsou zejména na úrovni světové banky 

v oblasti insolvenčního práva vypracovávány metodiky pro posuzování jednání 

správců (administrátorů) a managementu společnosti v situaci úpadku. 

Domnívám se, že lze definovat jako hlavní atribut péče v době rozhodné pro 

ponechání pravomocí v rukou statutárního orgánu obezřetnost a povinnost být 

informován a informovat. Jsem přesvědčena, že v době blížícího se úpadku, je-

li posuzováno jednání v dobré víře, pak eventuální jednání v omylu musí být 

právě hodnoceno ve vztahu k tomu, zda statutární orgán přistupoval odpovědně 

v otázkách zjišťování a poskytování informací. Proto např., jak už bylo řečeno 

výše, je celé preventivní a varovné předinsolvenční řízení ve francouzském 

právu postaveno na stanovení druhu informací a jejich tocích. 

Je poměrně častým jevem, že statutární orgán v době před úpadkem 

rezignuje na hrazení povinných plateb, zejména daní a sociálního pojištění, ve 

snaze preferovat úhradu obchodních závazků a neztratit tak obchodní partnery. 

Zřejmě i z tohoto důvodu nizozemské právo stanoví povinnost členů statutárního 
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orgánu pravidelně informovat státní orgány.79 V případě porušení této 

notifikační povinnosti může člen statutárního orgánu nést osobní odpovědnost.  

Dle § 214 britského Insolvency Act je člen managementu, který před 

zahájením insolvenčního řízení věděl nebo měl vědět, že neexistovala naděje, že 

by se společnost vyhnula insolvenčnímu řízení, povinen poskytnout náhradu 

škody, pokud nepřijal opatření k minimalizaci ztráty, jde tedy o odpovědnost 

spočívající v protahování krizové situace. Ustanovení § 214 britského 

Insolvency Act je tedy chápáno jako norma, jejímž smyslem je kontrola 

korporátních aktivit. Management společnosti je tak veden k pečlivému 

monitoringu ekonomického zdraví obchodní společnosti. Cílem tohoto 

ustanovení je navíc snaha o zamezení externalizace nákladů spojených 

s úpadkovou situací a přenesení rizik dalšího podnikání na věřitele.80 

Domnívám se, že kromě výše uvedené povinnosti zpracovávat a 

poskytovat informace, musí být rovněž doplněno o povinnost reagovat včas. 

Britské soudy při stanovení odpovědnosti managementu zkoumají, zda 

odpovědné osoby měly a mohly mít k dispozici v konkrétním okamžiku 

dostatečné informace pro svůj postup81. Je samozřejmě velmi složité 

rozhodnout, zda zpoždění, které odpovídá rozdílu mezi zjištěnými problémy a 

dobou reakce ze strany statutárního orgánu, je pouhou snahou o protahování 

insolvenční situace či upřímnou snahou o zachycení krizové situace a hledáním 

eventuálního řešení. Britský soud v případě Continental Assurance po podrobné 

analýze celé situace uvnitř podniku dospěl k závěru, že statutární orgán 

                                                 
79Tato povinnost je zakotvena v tzv. Zákoně proti zneužívání (Tweed Anti Misbruik Wet). 

80 Zmíněno v rigorózní práci autorky 

81 Rozhodnutí Continental Assurance Co of London plc, 2007,2 BCLC 287 dostupný též na 

http://en.wikipedia.org/wiki/Re_Continental_Assurance_Co_of_London_plc. Tato 

problematika byla zmíněna v rigorózní práci autorky pod názvem Podnik ohrožený úpadkem 
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nereagoval s dostatečnou rychlostí, „zavíral oči před realitou". Je zřejmé, že tam, 

kde bude prokázáno, že úpadek byl nevyhnutelný, a přesto statutární orgán 

pokračoval v podnikání, takové jednání omluvitelné není, a bylo by nelogické, 

aby takový dlužník byl dále osobou s dispozičním oprávněním, neboť takové 

jednání je značně rizikové. Jestliže britský soud rozhodl ve věci Brian D. Pierson 

že „management je standardně méně obezřetný než právníci či účetní při výkonu 

jejich činnosti"82, je zřejmé, že tím poukázal na skutečnost, že ve vztahu k 

podnikání, tedy provozu podniku, platí úplně jiné standardy, pokud jde o 

podstupování rizika. Domnívám se však, že v době, kdy se podnik blíží úpadku, 

případně již úpadek reálně nastal, pak pro případ dalšího setrvání ve funkci musí 

statutární orgán vykázat schopnost velmi úzkostlivého dodržování zejména 

pravidel, zejména pokud jde o vedení účetnictví. V tomto smyslu jde zřejmě 

nejdále francouzské právo se svou koncepcí účetních dokumentů, které predikují 

budoucí vývoj. Je zřejmé, že v každém případě nelze odhadnout vývoj s ohledem 

na exogenní okolnosti, nicméně jedná o měřitelný standard, na základě kterého 

je možné lépe poměřovat snahu chovat se obezřetně. Institut wrongful tradingje 

dle mého názoru negativním vyjádřením povinnosti statutárního orgánu chovat 

se obezřetně v okamžiku (hrozícího) úpadku, když samozřejmě úpadek je tou 

skutečností, která materializuje problémy spojené se správou.  

Pokud se zaobíráme úvahou ohledně povahy jednání statutárního orgánu, 

pak se situace značně bude lišit v případě, že půjde o velkou či malou obchodní 

společnost. Zejména skutečnost, že management převezme závazek v době, kdy 

ví, že společnost nebude schopna splácet své závazky ve stanovených lhůtách. 

Je ovšem zcela nesprávné, jestliže management převezme závazek v době, kdy 

                                                 
82 Rozhodnutí Brian D Pierson (Contractors) Ltd, 2001, 1 BCLC 275 dostupný též na 

http://en.wikipedia.org/wiki/Re_Brian_D_Pierson_(Contractors)_Ltd, zmíněno v rigorózní 

práci autorky 
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je podnik provozován a je zřejmé, že v žádném případě společnost nikdy 

schopna uspokojit své věřitele. Nicméně pokud se ukáže, že management byl 

skutečně v dobré víře, že situace uvnitř podniku se zlepší, pak nelze zpochybnit 

jejich právo uzavřít závazek k tomu, aby překonali špatnou finanční situaci 

uvnitř společnosti. Podle nizozemského práva je příkladem porušení povinnosti 

řádně vykonávat svoji činnost je například jednání proti účelu a zájmu 

společnosti, poskytování neúměrného zajištění bankám na aktivech společnosti 

ve vztahu k poskytnutému úvěru, přejímání závazků bez ohledu na to, zda 

společnost bude schopna splácet své dluhy, nedostatečné monitorování finanční 

situace společnosti, přijímání důležitých rozhodnutí, jejichž předmětem je 

značná hmotná hodnota bez náležité přípravy, nedostatečné prověření 

solventnosti smluvní strany před uzavřením smlouvy.  

Nizozemský Nejvyšší soud přitom judikoval, že je třeba vzít v potaz 

povahu aktivit společnosti, rizika spojená s předmětem činnosti/podnikání 

společnosti, rozdělení kompetencí v rámci statutárního orgánu. Příkladem 

porušení povinnosti jednat řádně a rozumně je například konkurenční jednání, 

převzetí závazků s vysokým finančním rizikem nebo bez řádné přípravy.83 

Některé právní řády, např. belgické právo rovněž zohledňuje okamžik, 

kdy došlo k úpadkové situaci. Pokud tak došlo v krátké době od založení 

společnosti, pak belgické právo stanoví odpovědnost pro zakladatele společnosti 

v důsledku nedostatečného vytvoření zvláštního kapitálu, a tedy 

podkapitalizace.84 

V Rakousku je insolvenční soud povinen odvolat statutární orgán v 

případě, že jsou zde okolnosti, z nichž vyplývá, reorganizace bude pro věřitele 

                                                 
83 Zmíněno v rigorózní práci autorky Podnik ohrožený úpadkem  

84par. 456 odst. 4 Zákoníku o obchodních společnostech (Code des sociétés) 
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nevýhodná, dále pokud reorganizační plán není schválen ve lhůtě 90 dní od 

zahájení insolvenčního řízení anebo výměnu statutárního orgánu požaduje sám 

dlužník.85 

Podle španělského práva může být na základě návrhu správce odvolaný 

statutární orgán např. v případě nedostatku důvěry ze strany obchodních partnerů 

a dodavatelů nebo v případě konfliktu mezi společníky, což destabilizuje 

postavení statutárního orgánu. Je otázka, zda při rozhodování u prvně uvedeného 

případu se neotvírá prostor pro přílišnou libovůli. 

Dalewarský soud v jednom ze svých rozhodnutí86 judikuje, že business 

judgement rule chrání členy statutárního orgánu solventní, insolvencí ohrožené 

i insolventní společnosti, přičemž věřitelé insolventní společnosti nemají větší 

právo napadat podnikatelské rozhodnutí učiněné v dobré víře, než mají právo 

toto učinit společníci solventní společnosti.     

Francouzské právo rozlišuje dva typy žalob, které mohou být podány 

z důvodu odpovědnosti vedení společnosti. Žaloba pro odpovědnost za 

nedostatek aktiv ve smyslu čl. 651-2 Code de commerce postihuje odpovědnost 

za jakékoli pochybení ve správě společnosti. Žaloba na zaplacení závazků 

právnické osoby ve smyslu čl. 652-1 má za cíl převést odpovědnost za pasiva 

společnosti na vedení společnosti, pokud se dopustilo závažných pochybení.87 

                                                 
85Rescue of Business in Insolvency Law, Instrument of the European Law Institute s 

sídlem ve Vídni, dokument je společným dílem odborníků na insolvenční právo a jeho snahou 

je komparace různých evropských právních systémů v oblasti insolvence, dostupné na 

https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user.../Instrument_INSOLVENCY.pdf 

 86 Trewick America Litigation Trust v Ernst & Young LLP, 906 A.2d 168 (Del, 

2006),195, zmíněno v rigorózní práci autorky 

87 JEANTIN Michel, Le CANNU Paul: Droit commercial, Entreprises en difficulté, 7. 

vydání,  DALLOZ- Sirey, 2007, str. 78, ISBN: 978-2247055081  
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Domnívám se, že při rozhodování o ponechání pravomocí v rukou 

statutárního orgánu, tedy dlužníka jako osoby s dispozičním oprávněním, se 

může opřít o doktrínu business judgement rule, tedy že člen managementu 

neodpovídá za škodu způsobenou společnosti jeho obchodním rozhodnutím, 

pokud se v dobré víře snažil zajistit si k rozhodnutí rozumné množství informací 

bránící statutární orgán před přísnou odpovědností za rozhodnutí členů 

managementu. 

Francouzské právo upravuje dva typy žalob v souvislosti s odpovědností 

statutárního orgánu za úpadkovou situaci. Skutková podstata těchto jednání pak 

může dle mého názoru rovněž být vodítkem pro rozhodování o omezení 

dispozičního oprávnění. V prvém případě se jedná o odpovědnost statutárního 

orgánu za nedostatek aktiv, když takové jednání spočívá zejména ve vadách 

týkajících se vedení účetnictví ( je vedeno fiktivní účetnictví, případně není 

dohledatelné či není vedeno v souladu s platnými pravidly anebo je vedeno 

nekompletní, nepravidelné účetnictví), neopodstatněných výdajích, nedbalém či 

úmyslném jednání spočívajícím v přijímání závazků, které neodpovídají 

možnostem společnosti, v nevýhodných smlouvách, v neschopnosti odhadnout 

nákup zásob a jejich prodej s velkou ztrátou, protahování úpadkové situace, aniž 

by existovala naděje na změnu takového stavu, vytvoření a vedení 

podkapitalizované společnosti.88 Ve francouzském právu pak je odpovědnost 

statutárního orgánu rovněž spojována se situací, kdy tento orgán, ačkoli má 

upozornit v rámci varovných a preventivních řízení na finanční problémy 

společnosti, toto neučiní, eventuálně v rámci těchto řízení uvádí věřitelům 

nepravdivé informace.89 Jak už bylo zmíněno výše, s ohledem na skutečnost, že 

                                                 
88 Tato problematika byla zmíněna v rigorózní práci autorky Podnik ohrožený úpadkem 

89 JEANTIN Michel, Le CANNU Paul: Droit commercial, Entreprises en difficulté, 7. 

vydání,  DALLOZ- Sirey, 2007, str. 78, ISBN: 978-2247055081  
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vedení zejména velkých obchodních společností je velmi složité a společnost je 

velmi ovlivňována i exogenními jevy, nelze jednotlivé, méně závažné pochybení 

bez dalšího považovat za protiprávní jednání a s takovým jednáním v budoucnu 

eventuálně spojit nemožnost statutárního orgánu podílet se na reorganizaci. 

Tak např. odvolací soud ve Versailles v konkrétním případě zjistil, že 

nedostatek aktiv byl způsoben jednak opožděným prohlášením o zastavení 

plateb a následným provozem podniku v průběhu šesti měsíců v naději, že 

podnik bude prodán, což pouze vedlo k prohloubení deficitní situace, což 

pochopitelně vedlo ke značnému poškození věřitelů. 90 

Pokud jde o druhý typ žalob pro odpovědnost za závazky právnické 

osoby, pak skutkové podstaty jsou vymezeny taxativně: 1) nakládá s majetkem 

právnické osoby jako by se jednalo o majetek vlastní, 2) činí právní úkony ve 

svém vlastním zájmu avšak na oko jménem právnické osoby, 3) využije majetek 

nebo úvěr právnické osoby v rozporu s jejími zájmy za účelem zvýhodnění jiné 

právnické osoby nebo podniku, v nichž je osobně přímo či nepřímo 

zainteresován, 4) pokračuje pro svůj vlastní prospěch v podnikání právnické 

osoby, ačkoli tato se nachází v ekonomických potížích, které nevyhnutelně spějí 

k úpadku, 5) zamlčí část aktiv společnosti a tím podvodně zvyšuje pasiva.91 

Odvolací soud v Orléans např. rozhodoval dva případy, kdy např. 

statutární orgán přes nezaplacené povinné platby orgánům státní správy, kdy 

nedisponoval dostatečnými finančními prostředky, si vyplácel značné odměny, 

                                                 
90 Cour d´appel de Versailles, No RG 502 ze dne 5.10. 2006 dostupný též na http://droit-

finances.commentcamarche.net/jurisprudence/cour-d-appel-2/1073901-cour-d-appel-de-

versailles-ct0013-du-5-octobre-2006-502, toto rozhodnutí bylo zmíněno v rigorózní práci 

autorky Podnik ohrožený úpadkem 

91 Tento typ žalob byl zmíněn rovněž v rigorozní práci autorky Podnik ohrožený 

úpadkem 
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přičemž společnost následně musela zastavit platby.92V druhém případě 

statutární orgán dlouhodobě protahoval deficitní situaci a vyplácel si odměnu, 

což soud charakterizoval jako jednání v osobním zájmu ve smyslu čl. 652-1 

Code de commerce. V daném případě nicméně závažnost jednání soud 

relativizoval tím, že daný obor se potýká s problematickou ekonomickou 

situací.93 

 

1.8 Přednostní právo dlužníka na sestavení reorganizačního plánu 

Jak již bylo naznačeno, účelem řízení o reorganizaci je vytvoření a 

schválení reorganizačního plánu jako komplexního dokumentu94, kde stanovení 

práv a povinností určuje také předmět řízení95. V sestavení reorganizačního 

plánu se odráží jednak zásada autonomie vůle  a jednak po stránce procesní 

vyjádření zásady disponovat předmětem řízení, kdy předkladatel plánu (což 

bude ve valné většině případů dlužník) je oprávněn v zásadě jakékoli uspořádání 

svých poměrů a navrhnout uspokojení věřitelů, přičemž je limitován pouze 

zákonnými omezeními. Navíc, ve smyslu § 338 odst. 3 InsZ se v reorganizačním 

plánu lze odchýlit od ustanovení insolvenčního zákona, pokud jde o uspokojení 

věřitelů, nakládání s majetkovou podstatou a závazky dlužníka po skončení 

reorganizace. Tím se současná právní úprava reorganizace odlišuje od předchozí 

                                                 
92 Cour d´appel d´Orléans, chambre commerciale, No 07/01247 ze dne 24. 4. 2008 

dostupný na http://droit-finances.commentcamarche.net/jurisprudence/cour-d-appel-2/1091700-

cour-d-appel-d-orleans-chambre-commerciale-24-avril-2008-07-01247 

93 Cour d´appel d´Orléans, chambre commerciale No RG 05/00585, ze dne 16. 2. 2006 

(prvoinstanční rozhodnutí 05/01291 

94 Insolvenční zákon umožňuje předkladateli předložit věřitelům pouze obrys 

reorganizačního plánu, zejména metodu reorganizace a definici plnění pro jednotlivé skupiny  

95 Podle ustanoven § 338 InsZ odst. 4 reorganizační plán vymezuje právní postavení 

dotčených osob 
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úpravy dle ZKV, neboť i kdyby podle ZKV věřitelé z určitých strategických 

důvodů návrat svých pohledávek a souhlasili s nižším uspokojením, toto podle 

tehdejší úpravy možné nebylo.96 

Součástí reorganizačního plánu je rovněž rozdělení věřitelů do skupin, 

což bude rozebráno níže. V případě však, že dlužník opomene se zabývat 

zařazením některých věřitelů do skupin, nebude takový reorganizační plán 

přezkoumatelný. Tak v konkrétním případě dlužník nekonkretizoval pohledávky 

za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené a ani neuvedl, 

jakým způsobem je uhradí, je to důvodem pro zamítnutí reorganizačního plánu, 

protože dlužník nemůže projít testem proveditelnosti (jak bude rozebráno níže).   

V tomto případě (rozdělení věřitelů do skupin) se plně uplatní 

předkladatelova strategie, která logicky musí sledovat cíl, kterým je schválení 

reorganizačního plánu. V rámci zásad, které budou rozebrány níže, se tedy může 

plně uplatnit "kreativita" předkladatele.  Těmto principům by se např. dle 

rozhodnutí amerického insolvenčního soudu příčilo, pokud by dlužník záměrně 

prodával pohledávky, aby snížil počet hlasů. V konkrétním případě97 se jednalo 

o dlužníka, který předložil reorganizační plán, který byl schválen soudem 

navzdory námitce jednoho z bývalých ředitelů, který oponoval, že plán byl 

schválen v rozporu se zásadou dobré víry, když syn ředitele dlužníka prodal 

pohledávky čtyř nezajištěných věřitelů, čímž docílil toho, že pohledávky byly 

                                                 
 96 Věřitelé se totiž v některých případech mohou spokojit s relativně nižším 

uspokojením v rámci reorganizace s tím, že kalkulují s dalším fungováním obchodních vztahů 

s dlužníkem, což je pro ně přínosné  

97 Machne Menachen, Inc. , 233 Fed.Appex. 119, 2007 WL 1157015 (3d Cir. Apr. 19, 

2007), dostupné též 

nahttp://www.mondaq.com/unitedstates/x/57978/Insolvency+Bankruptcy/Plan+Rejection+Uph

eld+Because+Of+Vote+Gerrymandering 
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přesunuty do jiné skupiny (ze skupiny non – insider věřitelů do insider skupiny 

věřitelů). Ačkoliv insolvenční soud nepovažoval toto jednání za nepoctivé, 

odvolací soud konstatoval, že takové jednání vede k tomu, že reorganizační plán 

nemůže být potvrzen. V daném případě pro schválení plánu totiž hlasovala pouze 

tato uměle vytvořená skupina, která vedla k reklasifikaci věřitelů, čímž umožnila 

rozhodování soudů zvané cram-down.  Soud konstatoval, že taková hlasovací 

manipulace vážně podceňuje imperativ stanovený v čl. 1129 odst. 8 USBC, tedy 

že reorganizační plán má být přijat všemi skupinami věřitelů. Navíc, když už je 

tedy využito možnosti schválit reorganizační plán i proti vůli věřitelů, pak 

dlužník v tomto případě nevyvrátil dostatečně podezření, že byl právě přijat na 

základě "kupčení" s hlasy. 

Účastníci řízení o reorganizaci jsou oprávněni navrhovat jeho změny. 

V tomto smyslu tedy je zcela na vůli předkladatele reorganizačního plánu, jaký 

bude jeho obsah.98 Rámec obligatorních náležitostí reorganizačního plánu je dán 

pouze ustanovením § 340 InsZ, kdy musí obsahovat část, která se týká způsobu 

uspokojování věřitelů v reorganizaci, dále způsobu, jak bude reorganizace 

probíhat, kdo se bude podílet na financování reorganizace a jaké závazky bude 

mít dlužník k věřitelům po skončení reorganizace. Z hlediska procesního práva 

je pak předložení reorganizačního plánu vyjádření dispoziční zásady, když právě 

předložením reorganizačního plánu se určuje hlavní předmět řízení. Toto je pak 

explicitně vyjádřeno v ustanovení § 338 odst. 4 InsZ, podle něhož další průběh 

reorganizace nesmí být v rozporu s reorganizačním plánem. Z tohoto ustanovení 

vyplývá jednota mezi obsahem hmotněprávní dohody a předmětem řízení. 

Dokumentem, na jehož základě probíhá reorganizace, je sice reorganizační plán, 

                                                 
98 Předkladatel reorganizačního plánu má právo tento plán změnit, a to až do rozhodnutí 

soudu o schválení tohoto plánu. Pokud již před navrhovanou změnou došlo k hlasování o plánu, 

pak věřitelé hlasují o změněném plánu znovu, na schůzi k tomu účelu svolané  
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avšak s ohledem na možnou extrémní šíři vztahů, které upravuje, je zdrojem 

informací, podle nichž věřitelé reorganizaci eventuálně akceptují, zpráva o 

reorganizačním plánu. Toto však není dokumentem, který sám o sobě bude 

schvalován, není předmětem nalézání shodné vůle mezi dlužníkem a věřiteli.    

Podle § 339 InsZ je to dlužník, kdo má přednostní právo na sestavení 

reorganizačního plánu.99 V rámci reorganizace jde o nejvýznamnější promítnutí 

zásady autonomie vůle, když osoba, která sestavuje reorganizační plán (z valné 

většiny je to právě dlužník) jednak určuje, jakým způsobem bude řešen úpadek 

(a tedy vyrovnání závazků) a dále tím rozhoduje o dalším pokračování v provozu 

dlužníkova podniku/závodu. Přestože je úpadek dlužníka důsledkem jeho 

selhání v podnikatelské činnosti, je logické, že je to právě on, kdo je zákonem 

prvotně zmocněn k sestavení plánu, a to z důvodu informační převahy nad všemi 

jinými subjekty.  Dlužník může reorganizační plán předložit spolu s 

insolvenčním návrhem ve smyslu § 148 odst. 2, přičemž tato eventualita 

předpokládá kontraktační jednání ještě před zahájením insolvenčního řízení.100 

Druhá možnost je předložit reorganizační plán ve lhůtě 10 dnů před konáním 

první schůze věřitelů, a to spolu s návrhem na povolení reorganizace, a to ve 

smyslu 318 InsZ. Konečně má dlužník poslední možnost předložit reorganizační 

plán podle § 339 odst. 1 InsZ ve lhůtě 120 dnů od rozhodnutí o povolení 

reorganizace.101 Pomineme-li případ, kdy dlužník sám nehodlá využít tohoto 

                                                 
99 Reorganizací, kde věřitelé sestavují reorganizační plán je poměrně málo, i když zákon 

s touto eventualitou počítá. Reorganizace vzhledem ke své složitosti a dopadům na fungování 

podniku závodu vyžaduje minimálně konsenzus dlužníka a jeho aktivní jednání. Proto zákon 

počítá i s přednostním právem dlužníka na sestavení reorganizačního plánu.  

100 Jedná se o tzv. zkrácenou reorganizaci 

101 Insolvenční soud pak může, nikoli je povinen, tuto lhůtu na návrh dlužníka 

prodloužit, a to maximálně o dalších 120 dní. Soud by v takovém případě měl zvážit, zda 
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práva, pak je to schůze věřitelů, která může dlužníkovi toto přednostní právo 

odejmout102, a to zejména z důvodu předchozí pasivity dlužníka a absence 

poctivého zájmu.   

Tohoto nejvýznamnějšího práva v rámci reorganizace může být dlužník 

zbaven ve smyslu § 339 odst. 4 rovněž na základě rozhodnutí soudu, když soud 

zasahuje v případě, že ze strany dlužníka vyjde najevo jednání, které je v rozporu 

s přípravou reorganizace (tedy dlužník nepokračuje ve vypracování plánu, 

postupuje způsobem, který může vést ke zmaření reorganizace anebo zajištěným 

věřitelům neplatí úroky). 

Je však třeba zdůraznit, že dle zákona primárně přednostní právo 

dlužníkovi zůstává i v případě, že bylo předtím omezeno jeho dispoziční 

oprávnění ve prospěch správce. Je nutno si totiž stále uvědomovat, že řízení o 

reorganizaci v sobě zahrnuje procesní stránku. Na druhou stranu v praxi může 

těžko taková situace nastat, uvážíme-li, že dispozičního oprávnění byl dlužník 

zbaven či v něm omezen právě z důvodu nečinnosti, neschopnosti anebo 

z důvodu nedůvěry v jeho morální integritu. Je navíc zřejmé, že ten, na koho 

přešlo dispoziční oprávnění, má i větší předpoklady pro sestavení 

reorganizačního plánu z hlediska informovanosti 

                                                 
prodloužení lhůty ze strany dlužníka je navrhováno z důvodu liknavosti či objektivní obtížnosti 

reorganizačního plánu. Není však zcela jasno v tom, jaký má být postup soudu, protože zákon 

na jednu stranu stanoví, že jedním z důvodů pro přeměnu reorganizace v konkurs je skutečnost, 

že dlužník dále nepostupuje v práci na reorganizačním plánu a na druhou stranu stanoví, že 

zanikne-li dlužníkovi přednostní právo na sestavení plánu, vyzve soud další oprávněné osoby 

předložení reorganizačního plánu. Pokud by tedy bez dalšího soud přeměnil reorganizaci 

v konkurs, takový postup by zřejmě nebyl správný. 

102 Podle § 339 odst. 3 přednostní právo na sestavení reorganizačního plánu nemá dlužník, jehož 

věřitelé se tak usnesli na schůzi věřitelů 
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V případě insolvenčního řízení na společnost OKD a.s. byl ze strany 

věřitelů Citibank N.A. a Wolters Kluwer ČR, a.s. podán návrh na doplnění 

schůze věřitelů, která má rozhodnout o přijetí reorganizačního plánu, a to o body, 

jejichž předmětem bude rozhodnutí o odnětí práva sestavit reorganizační plán 

dlužníkovi a následně rozhodnutí o tom, kdo má právo sestavit reorganizační 

plán. Svůj návrh věřitelé odůvodnili nedostatečným vysvětlením ze strany 

dlužníka, pokud jde o prodej akcií dlužníka novému investorovi, když tento 

prodej věřitelé považují za méně výhodný, přičemž dlužník takto jedná 

v rozporu s § 229 InsZ odst. 5, který mu ukládá vykonávat své svěřenské 

povinnosti vůči věřitelům, přičemž je povinen společnému zájmu dát přednost 

před veškerými jinými zájmy. 

Pokud by soud dospěl k závěru, že reorganizační plán není možné 

schválit, pak jej zamítne. Pokud by však předkladatel plánu odstranil vady, pro 

které byl zamítnut, a zároveň ještě neuplynula lhůta k předložení plánu, může jej 

opětovně předložit. 

V případě, že byl reorganizační plán zamítnut, může proti takovému 

rozhodnutí dlužník podat odvolání. Reorganizační plán totiž nejen určuje průběh 

reorganizačního řízení, ale i další postavení dlužníka po skončení reorganizace.  

Ve věci sestavování reorganizačního plánu soud103 zdůraznil, že 

odpovědnost za sestavení a obsah reorganizačního plánu závisí čistě na 

dlužníkovi. Soud uvedl, že vzhledem k odvolací argumentaci považoval 

odvolací soud za nutné uvést, že platná právní úprava umožňuje, aby úpadek 

dlužníka byl řešen jiným způsobem než konkursem, a to reorganizací (v případě 

podnikatele), oddlužením (v případě, že dlužník podnikatelem není), popř. jiným 

                                                 
103

Usnesení Vrchního soudu v Praze, Rozhodnutí 2 VSPH 753/2009, dostupné na 

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=2576144 
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zvláštním způsobem, jenž insolvenční zákon stanoví pro určité subjekty nebo 

pro určité druhy případů. Zásady vymezené v ustanovení § 5 insolvenčního 

zákona musí přitom být respektovány ve všech insolvenčních řízení bez 

výjimky, přičemž podmínky, za nichž soud rozhodne o konkrétním způsobu 

řešení úpadku, jsou vymezeny v části druhé insolvenčního zákona, pokud jde o 

reorganizaci v její hlavě II. v ustanovení § 316-364. Nelze se přitom ztotožnit s 

názorem dlužníka, že reorganizace jakožto preferovaný způsob řešení úpadku 

musí být insolvenčním soudem schválena vždy, jeví-li se alespoň jako 

pravděpodobná. Na rozdíl od něj je odvolací soud přesvědčen o tom, že 

odpovědnost za splnění podmínek vymezených insolvenčním zákonem pro tento 

způsob řešení úpadku nese v případech, kdy podal návrh na povolení oddlužení 

a sestavuje-li reorganizační plán, výlučně dlužník, a jde k jeho tíži, není-li 

reorganizační plán věřiteli schválen, resp. nesplňuje-li ani podmínky, za nichž 

může být soudem schválen podle ust. § 348 odst. 2 insolvenčního zákona. V 

žádném případě však břímě přípravy reorganizačního plánu ani podmínek 

nezbytných k jeho realizaci neleží na insolvenčním soudu ani na znalci, jehož 

úkolem je provést ocenění majetkové podstaty. Sestavení reorganizačního plánu 

dlužníkem přitom nezávisí na zpracování znaleckého posudku, ale naopak, 

činnost znalce je závislá na tom, jakou součinnost a jaké podklady pro 

zpracování znaleckého posudku mu poskytne dlužník. Z uvedeného plyne, že 

reorganizační plán je vrcholným výrazem autonomie vůle, a tedy dispozitivnosti, 

pokud jde o subjekty, které jej zpracovávají. S ohledem na skutečnost, že se 

jedná o extrémně složitý dokument, je jeho kvalita podrobena schvalovacímu 

režimu ze strany věřitelů a soudu. 

Podle francouzského práva v případě řízení sauvegarde zpracovává 

dlužník, vzhledem k tomu, že v tomto typu řízení zůstává autonomní osobou, za 

asistence insolvenčního správce tzv. projet de plan. Jedná se o účetní dokument 
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s perspektivou do budoucna. V případě řízení redressement judiciaire je tento 

dokument zpracováván správcem za asistence dlužníka.104 

Německé řízení o reorganizaci (Insolvenzplanverfahren) je vedeno na 

základě reorganizačního plánu. Podle německého insolvenčního zákona je 

oprávněn podat insolvenční návrh dlužník nebo správce105. Dlužník může 

reorganizační plán předložit106 ihned po zahájení insolvenčního řízení, čímž 

může věřitelům ihned ukázat, že přestože není v dané chvíli schopen splácet své 

splatné závazky, má vůli tuto situaci řešit. V případě, že reorganizační plán byl 

předložen správcem, může dlužník plán oponovat v zákonem stanovené lhůtě. 

V rámci dispozitivnosti se může předkladatel plánu dohodnout s věřiteli, podle 

jakého klíče bude probíhat uspokojení jejich nároků. Dle § 217 InsO je výslovně 

stanoveno, že uspokojení přednostních pohledávek a předinsolvenčních věřitelů, 

použití majetkové podstaty (tedy úprava dispozičních oprávnění), průběh řízení 

a závazky dlužníka vůči věřitelům po skončení reorganizace mohou být na 

základě dohody účastníků určeny odlišně od zákonných ustanovení.107 

Podle amerického insolvenčního práva má dlužník exkluzivní právo na 

sestavení reorganizačního plánu do doby, dokud neuběhne lhůta k jeho 

předložení, tedy v zásadě minimálně 120 dní, resp. 180 dní během kterých se 

dlužník snaží získat souhlas věřitelů, přičemž tato lhůta může být prodloužena 

rozhodnutím soudu.  

                                                 
104HOUIN SAINT ALARY, Corinne: Droit des entreprises en difficultés, Paris: 

Montchréstien, 1996, ISBN:2-7076-0731-2 

105 § 218 InsO 

106 Oproti naší úpravě však německé insolvenční právo výslovně nestanoví předností 

právo dlužníka k předložení reorganizačního plánu 

107 Insolvenzplan má dvě části, přičemž druhá, závazná část, stanoví, jakým způsobem 

bude upraveno postavení osob po účinnosti plánu.    
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V rámci přípravy reorganizačního plánu předkládá dlužník ve smyslu čl. 

1123 USBC návrh na rozdělení věřitelů do jednotlivých tříd. V tomto smyslu je 

dlužník limitován jednak zákonným omezením, a navíc jeho návrh musí schválit 

věřitelé a soud. Věřitelé jsou v tomto ohledu motivováni uspokojením svých 

vlastních pohledávek, soud samozřejmě musí sledovat poctivost záměru a 

veškeré další zásady při schvalování reorganizačního plánu. Dlužník tedy může 

v rámci své "kreativity" zkusit navrhnout, aby věřitelé nezajištěných pohledávek 

byli rozděleni do různých skupin, které odpovídají jiným obchodním záměrům, 

a to z toho důvodu, že alespoň jedna z těchto skupin bude hlasovat pro schválení 

reorganizačního plánu.  

Otázka povahy pohledávky – tedy zda se jedná o zajištěnou či 

nezajištěnou pohledávku, resp. v jaké výši je pohledávka zajištěná, dále zda se 

jedná o pohledávku nedotčenou reorganizačním plánem, má je u reorganizace 

značný význam. Pohledávky věřitelů totiž nemají význam pouze z hlediska 

distribuce v rámci uspokojení nároků, ale zejména z hlediska rozdělení do 

skupin, přičemž ovšem rozdělení do skupin je součástí strategií upravených v 

reorganizačním plánu. Je totiž nutné si uvědomit, že reorganizace má jednak za 

cíl uspokojit věřitele, ale zejména je základem pro další existenci 

podniku/závodu.  

Jestliže totiž zajištěná pohledávka je zajištěna aktivem, který má ve 

skutečnosti nižší hodnotu, pak zbylá část pohledávky patří do jiné skupiny, tedy 

nezajištěných věřitelů. Tam však může samozřejmě ovlivnit hlasování tak, že 

bude v rámci tříd či třídy nezajištěných věřitelů hlasovat jinak než ostatní 

nezajištění věřitelé. Je tedy otázka, zda část nezajištěné pohledávky jinak 

zajištěného věřitele může tvořit samostatnou skupinu, neboť toto zásadním 

způsobem ovlivňuje přijetí dohody mezi věřiteli a schválení reorganizačního 

plánu. Na druhou stranu, přestože pochopitelně zajištění věřitelé mohou mít a 
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také často mají úplně jiné tendence při hlasování o reorganizačním plánu, než 

mají nezajištění věřitelé, kteří na rozdíl od prvně jmenovaných musí očekávat, 

že aktiva společnosti budou generovat zisk, ze kterého budou uspokojení, bylo 

by přeci jen nelogické, že by v rámci různých hlasovacích skupin tentýž věřitel 

hlasoval jinak. 

V rámci amerického insolvenčního zákona, kterým se v koncepci 

pohledávek nedotčených108 reorganizačním plánem inspiroval i český 

insolvenční zákon platí, že pokud je pohledávka věřitele nedotčená 

reorganizačním plánem, pak se má za to ve smyslu čl. 1126 (f) USBC, že tento 

věřitel reorganizační plán přijal.   

Insolvenční zákon zde tedy pracuje s fikcí přijetí reorganizačního plánu 

takovouto skupinou. Americké soudy v tomto smyslu řeší otázku, do jaké míry 

může dlužník ovlivňovat koncept „nedotčené“ pohledávky za účelem schválení 

či neschválení reorganizačního plánu. Tak podle čl. 1129 odst. 10 USBC nejsou-

li všechny pohledávky nedotčené reorganizačním plánem, pak alespoň jeden 

věřitel pohledávky dotčené reorganizačním plánem musí přijmout reorganizační 

                                                 
108 Podle § 337 InsZ je pohledávka nedotčená reorganizačním plánem pohledávka, jejíž 

výši, splatnost ani další její vlastnosti a práva s ní spojená reorganizační plán nemění. Taktéž 

je reorganizačním plánem nedotčenou pohledávkou pohledávka, o které věřitel písemně uznal, 

že není reorganizačním plánem dotčena. Pohledávkou nedotčenou reorganizačním plánem je 

i pohledávka, u které v důsledku prodlení dlužníka došlo ke ztrátě sjednané výhody splátek, 

jestliže reorganizační plán stanoví splatnost jistiny včetně úroků stejně jako před prodlením 

dlužníka. Pokud reorganizační plán nemění žádná další práva spojená s pohledávkou, 

s výjimkou práv věřitele spojených s účinky zahájení insolvenčního řízení nebo s již nastalým 

prodlením dlužníka, jedná seo pohledávku nedotčenou reorganizačním plánem. 

O pohledávku nedotčenou reorganizačním plánem půjdetehdy, 

pokud reorganizační plán stanoví, že všechny splátky jistiny a úroku, které měl dlužník zaplatit 

před svým prodlením do dne účinnosti reorganizačního plánu, budou uhrazeny 
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plán. V případu Village Greenpřestože navrhovatel plánu (v tomto případě 

dlužník) měl reálnou možnost uhradit pohledávky konkrétní třídy věřitelů v plné 

výši, přesto odložil splatnost části pohledávek za účelem vytvoření třídy 

pohledávek dotčených reorganizačním plánem tak, aby vznikl předpoklad 

alespoň jedné souhlasící třídy seskupující pohledávky dotčené reorganizačním 

plánem. Americký odvolací soud v tomto případě konstatoval, že takové 

vytvoření pohledávky dotčené reorganizačním plánem je „umělé“, a nemá žádné 

ekonomické důvody. 

 

1.9 Postavení společníků (valná hromada) 

Tomáš Richter upozorňuje na skutečnost, že reorganizace často 

implikuje nutnost ponechat správu společnosti v rukou společníků. Jestliže je 

ovšem společnost předlužena a nárok společníků je roven nule, pak buďto 

společníci na svou roli rezignují anebo se naopak budou pouštět do velmi 

riskantních investic v naději, že zhodnotí svůj podíl ve společnosti ovšem na 

úkor nároků věřitelů.   

Dle amerického práva společníci vykonávají svá práva v rámci valné 

hromady. Soudy v USA se však k otázce valné hromady staví rozdílně. Část 

amerických soudů se staví pozitivně k tomu, aby osoba s dispozičním 

oprávněním svolávala valnou hromadu, ledaže se jedná o jasné zneužití. Druhá 

část soudů naopak nařizuje valnou hromadu sama, jestliže strategické cíle 

společníků jsou odlišné ve vztahu k majetkové podstatě. 

Ve francouzském právu, v řízení sauvegarde je valná hromada svolávána 

v případě změn základního kapitálu, je-li touto změnou podmíněn reorganizační 

plán. V zásadě pravidla korporátního práva dále fungují i v případě, že 

společnost vstoupila, valné hromadě tedy zůstávají v zásadě stejná oprávnění.   
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V případě, že dle účetních výsledků dojde ke ztrátě, kdy vlastní kapitál 

je menší než polovina základního kapitálu, valná hromada je nejdříve vyzvána, 

aby znovu obnovila tento kapitál, a to pomocí částky, která je navrhnuta 

správcem (administrátorem), když vlastní kapitál nemůže být nižší než polovina 

základního kapitálu. Valná hromada může rovněž rozhodnout o snížení nebo 

zvýšení základního kapitálu ve prospěch osob, které se zavázaly plnit 

reorganizační plán.109 

Dle českého práva v případě reorganizace je ve smyslu § 333 InZ 

pozastavena činnost valné hromady, přičemž v její působnosti rozhoduje 

insolvenční správce. Jediná pravomoc, která valné hromadě zůstává spočívá ve 

volbě a odvolávání členů statutárního orgánu, přičemž však k účinnosti 

rozhodnutí je zapotřebí souhlasu věřitelského výboru.  

V reorganizačním plánu může předkladatel rovněž pozastavit valné 

hromadě výkon její funkce s tím, že by její pravomoci přešly na věřitelský výbor 

nebo insolvenčního správce, eventuálně může úprava spočívat v tom, že bude 

omezena pravomoc většinového společníka. Takový postup bude navrhován 

zejména v případě, kdy se většinový vlastník choval vůči společnosti 

neekonomicky nebo prosazoval jinak nevýhodné chování společnosti.110 

Dle francouzského práva je to soud, který může účinnost reorganizačního 

plánu podmínit rozhodnutím o změně statutárního orgánu. Toto rozhodnutí 

ohledně výměny statutárního orgánu však může učinit pouze valná hromada.       

                                                 
109 Article L626-3 Code de commerce 

110 V každém případě bude nebude korporace podléhat pravidlům Zákona o obchodních 

korporacích, ale bude vycházet z výslovné úpravy v reorganizačním plánu, který bude do sbírky 

listin příslušného rejstříkového soudu 
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Koneckonců, vzhledem k tomu, že insolvenční plán většinou zanechává 

původní vlastnickou strukturu dlužníka, věřitelé mají za to, že by společníci měli 

přispět svými investicemi.                           
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2. Role správce, administrátora při reorganizaci dlužníkova 

podniku 

 

2.1 Postavení a význam stanoviska správce 

Je třeba si položit otázku, jaká je role insolvenčního správce, resp. 

administrátora v průběhu reorganizace. Corkova zpráva111 hovoří o tom, že 

úspěch každého insolvenčního systému závisí na osobách, kteří vykonávají 

správu insolventních společností (tedy insolvenčních správců). Pokud takové 

osoby nemají respekt a důvěru, a to nejen pokud jde o soudní orgán, ale rovněž 

u věřitelů dlužníka, a i širší veřejnosti, pak se budou rozšiřovat stížnosti, a v 

případě, že nebude situace změněna, celý systém se rozpadne v neúctu a 

znevážení.  

Pokud jde o postavení insolvenčního správce, pak dle výkladu InsZ a 

zejména s přihlédnutím k § 14 InsZ Ústavní soud dovodil (tehdy se toto 

posouzení týkalo ještě správce konkursní podstaty, nicméně v tomto ohledu je 

judikát112 použitelný i na insolvenčního správce), že správce není účastníkem 

řízení, přičemž jako zvláštní procesní subjekt má samostatné postavení jak vůči 

úpadci, tak vůči věřitelům, a (v koncepci dle českého práva) nelze jej považovat 

za zástupce věřitelů ani za zástupce úpadce. K tomu ostatně se přiklonila i 

důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu, která rovněž hovoří o tomto 

neutrálním postavení správce. Ústavní soud uvedl, že vycházeje z hledisek 

vymezujících pojem veřejnoprávního orgánu, jsou jimi veřejný účel, způsob 

ustanovení a pravomoc. Veřejný účel instituce správce je nutno spatřovat 

                                                 
111 Cork report (Sir Kenneth Cork), červen 1982, Londýn, ISBN 0 10 185580, která 

sloužila jako základ pro insolvenční právo ve Velké Británii, které upravoval Insolvency Act z 

roku 1986 

 112 Nález Ústavního soudu ze dne 1.7. 2010, sp.zn. Pl. ÚS 14/10 
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v akceptaci omezeného veřejného zásahu do řešení majetkových vztahů, jež se 

dostaly do krizové situace. Způsob jeho ustanovení je dán rozhodnutím státního 

orgánu. Ústavní soud zejména upozornil na charakter oprávnění správce, pokud 

jde o jejich heterogenní povahu. Ústavní soud dodává, že na způsobu ustanovení 

správce do funkce nic nemění ani skutečnost, že v procesu ustanovování do 

funkce může, ale nemusí, hrát roli též spoluúčast věřitelů na výběru správce. 

Podle Ústavního soudu, vzhledem k tomu, že osobu správce mohou věřitelé 

měnit až po přezkumném jednání, nehrozí v tomto ohledu tedy relativní 

ovlivňování stanoviska správce věřiteli při přezkoumání přihlášek věřitelů. 

Neutralitu postavení správce zdůrazňuje u zahraniční právní úprava, 

když hovoří o "nezávislé straně".113  Je tedy nutné se zamyslet, do jaké míry je 

správce autonomní a nezávislý subjekt a do jaké míry jej lze chápat jako 

prodloužení autority státu. Německý Ústavní soud dovodil ve svém rozhodnutí, 

že na správce nelze při výkonu své funkce 114 pohlížet jako na advokáta, 

daňového poradce nebo účetního, který pracuje pro svého klienta, nýbrž jako na 

osobu, která vykonává svou funkci jako nezávislé autonomní zaměstnání.  

Legislativní průvodce UNCITRAL definoval roli správce jako "klíčovou 

osobu"115 insolvenčního řízení s "určitými pravomocemi" nad dlužníkem a jejich 

majetkem a povinností ochraňovat tento majetek, stejně tak jako ochraňovat 

zájmy věřitelů a zaměstnanců a povinností dohlížet na to, aby zákon byl 

                                                 
113Rescue of Business in Insolvency Law, Instrument of the European Law Institute s 

sídlem ve Vídni, dokument je společným dílem odborníků na insolvenční právo a jeho snahou 

je komparace různých evropských právních systémů v oblasti insolvence, dostupné na 

https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user.../Instrument_INSOLVENCY.pdf 

114 Rozhodnutí Bundesverfassungsgericht ze dne 12.1. 2016 

115Uncitral Legislative Guide (2004), dostupné na  

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/2004Guide.html 
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aplikován nestranně a efektivně. V tomto smyslu průvodce zdůrazňuje, že 

správce musí být náležitě kvalifikován, zkušený a musí mít takové osobní 

vlastnosti, které zajistí nejen efektivní postup v řízení, ale také obecnou důvěru 

v insolvenční řízení. Je zřejmé, že v závislosti na právním řádu konkrétní země 

budou různé pravomoci a význam insolvenčního správce. Podle německé právní 

úpravy je insolvenční správce "šéfem" celého procesu a může navrhovat jakákoli 

opatření vhodná pro restrukturalizaci, přičemž jeho postavení je velmi 

autonomní.  

Jak už bylo uvedeno v jiných kapitolách, tendence současného 

(evropského) práva je vytvořit určité návody a standardy (guidelines) pro výkon 

funkce. Jedno z největších profesních sdružení insolvenčních správců spolu s 

leidenskou univerzitou vytvořilo soubor pravidel pro výkon funkce 

insolvenčního správce, přičemž tento dokument podtrhuje zejména otázku 

etických standardů, komunikace, koordinace a kooperace.116 

Za hlavní atributy správce je považována integrita (včetně té morální), 

nestrannost a nezávislost. Role správce však v závislosti na různé právní úpravě 

může být jednak modifikována a pak také v každém řízení je role správce 

poněkud jinak definována v závislosti na tom, zda se správce stává osobou s 

dispozičním oprávněním, a tím v podstatě "vpluje" do role managementu anebo 

zda je mu svěřena role nezávislého dohlížitele.  V důsledku právní skutečnosti, 

kterou je (hrozící) úpadek dochází k modifikaci schvalovacích procesů uvnitř 

společnosti, do kterých zasahuje v různých variabilních rolích osoba správce 

                                                 
116 Dostupné na www.insoleurope.org a 

https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/law/ioh-project. Skupina 

právníků zde porovnává belgické, německé a anglické standardyspolu s doporučeními Světové 

banky 
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podle toho, jak věřitelé, resp. soud rozhodnou o modifikaci pravomocí osoby s 

dispozičním oprávněním.  

V případě, že schůze věřitelů nepřijme rozhodnutí o nějakém ze dvou 

způsobů řešení úpadku a takové rozhodnutí je povinen přijmout soud, pak soud 

musí v podstatě nahradit kolektivní vůli schůze věřitelů svým kvalifikovaným 

rozhodnutím profesionála. V takovém případě by měl soud vytvářet své 

rozhodnutí na základě výsledků hlasování věřitelů a samozřejmě na základě 

odborného stanoviska insolvenčního správce.  

Podle ustanovení § 323 InsZ má insolvenční správce povinnost upozornit 

schůzi věřitelů na eventuální důvody, pro něž lze pochybovat o poctivém záměru 

věřitele navrhujícího povolení reorganizace, přičemž tato povinnost dle Smrčky 

vyplývá z obecného postavení insolvenčního správce jako osoby stojící nad 

zájmy všech jednotlivých skupin a zároveň z jeho postavení osoby, která v dané 

době zná situaci obchodního závodu a může posoudit vyhlídky věřitelů.117 

Podle slovenské úpravy se může dlužník, eventuálně věřitelé, obrátit na 

insolvenčního správce a požádat jej o vypracováním znaleckého posudku za 

účelem zjištění, zda podnik/závod dlužníka má šanci se reorganizovat. V tomto 

smyslu má správce značnou odpovědnost, neboť nejprve v důsledku informační 

asymetrie nedisponuje dostatečnými informacemi pro kvalifikovaný závěr 

ohledně reorganizace. Bez kladného stanoviska správce soud nemůže 

                                                 
117 HÁSOVÁ, J.: Insolvenční zákon, komentář, 2. vydání, Praha, C.H.BECK, 2014, str. 

1071, ISBN: 978-80-7400-555-8 
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reorganizaci povolit.118 V této souvislosti hovoří Tomáš Richter o "strážci brány 

do reorganizace" jako sázce na divokou kartu.119 

 

2.2 Právo na sestavení reorganizačního plánu 

Dle českého práva zůstává osobou s dispozičním oprávněním dlužník. 

Dlužník má přednostní právo na sestavení reorganizačního plánu, pokud je 

neztratil z nějakého důvodu, který zákon předvídá. Insolvenční správce pak ve 

smyslu § 331 InsZ vykonává dohledovou funkci.120 Také komparace 

zahraničních úprav sanačních insolvenčních řízení zdůrazňuje dohledovou 

činnost nad managementem.121 

Francouzské právo rozlišuje dva typy řízení, jejímž účelem je záchrana 

podniku, jedná se o procédure de sauvegarde, která může být zahájena 

v případě, že podnik ještě není ve stádiu zastavení plateb a redressement 

judiciaire.  

                                                 
118  Na druhou stranu soud nemusí povolit reorganizaci, přestože ji správce doporučil. 

Pokud ovšem správce reorganizaci doporučí, odpovídá ve smyslu § 109 ZKR věřitelům za škodu, 

jestliže ve skutečnosti k reorganizaci nejsou předpoklady.  

119 RICHTER, Tomáš: Slovenská rekodifikace insolvenčního práva, dostupné na 

ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/3042 

120    Tomáš Richter upozorňuje, že právní úprava neposkytuje insolvenčnímu správci 

informační a inspekční oprávnění, pokud jde o kontrolu způsobu správy a majetku a postupu při 

přípravě reorganizačního plánu. Dohledová pravomoc, která je vyjádřena v §331 InsZ se jeví 

jako velmi vágní.  

121Rescue of Business in Insolvency Law, Instrument of the European Law Institute s 

sídlem ve Vídni, dokument je společným dílem odborníků na insolvenční právo a jeho snahou 

je komparace různých evropských právních systémů v oblasti insolvence, dostupné na 

https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user.../Instrument_INSOLVENCY.pdf 
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V případě francouzského řízení sauvegarde je to dlužník, kdo předkládá 

plán na obnovu (plan de sauvegarde), a to za asistence správce. Naopak dle 

francouzského práva v čl. 631-19 (původně čl. 18) Code de commerce, tedy 

v případě řízení redressement judiciaire122 přísluší správci za pomoci dlužníka 

sestavit reorganizační plán. Správce a dlužník v tomto případě spolu úzce 

spolupracují, jejich role se doplňují. Tento postup je ospravedlněn tím, že 

dlužník zná podrobně situaci uvnitř podniku, přičemž správce vnáší odborné 

znalosti.  

Klíčovým dokumentem k posouzení relevance reorganizačního plánu je 

účetní závěrka. Na základě tohoto dokumentu podává dlužník nebo správce před 

soudem souhrnnou zprávu, kde je analyzována naděje na záchranu podniku. 

Správce dle čl. 623-1 francouzského Code de commerce je povinen 

v řízení sauvegarde zpracovat za pomoci dlužníka účetní závěrku (bilan 

économique et social de l´entreprise), která upřesňuje původ, rozsah a povahu 

ekonomických potíží podniku. Správce má povinnost spolupracovat s dlužníkem 

a zástupcem věřitelů. Správce má rovněž ve smyslu čl. 623-3 právo požadovat 

od soudu veškeré informace a dokumenty. 

V případě řízení redressement judiciaire je postavení správce ve smyslu 

čl. 631-12 definováno jednak zákonem, jednak rozhodnutím soudu. Francouzský 

Code de commerce v tomto ohledu není úplně jasný, roli správce odvozuje 

v podstatě od oprávnění managementu dlužníka. Správce v případě procedury 

redressement judiciaire jednak předkládá, za asistence dlužníka – iniciativa je 

ovšem na straně správce- návrh plánu na reorganizaci. Správce je povinen 

předkládat dlužníkovi a zástupci věřitelů informace o své činnosti, je povinen 

                                                 
122 Je to logické, protože v tomto případě je již ekonomická krize daleko hlubší než v případě 

sauvegarde 
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„poskytovat informace a konzultace ohledně kroků, které zamýšlí činit."123 

V tomto smyslu je správce dlužníkovi a věřitelům odpovědný za své úkony. 

Správce je rovněž oprávněn se souhlasem soudu přistoupit k udílení 

výpovědí z pracovního poměru. (Article L631-17). Správce, pokud je soudem 

jmenován, zpracovává reorganizační plán (plan de redressement), který je 

vlastně odrazem účetní závěrky. (v případě, že správce není jmenován, 

zpracovává reorganizační plán dlužník). 

Rovněž podle německého insolvenčního zákona má správce právo 

předložit reorganizační plán. Na druhou stranu však věřitelé mají dle německého 

práva oprávnění instruovat správce, jak má být reorganizační plán sestaven. 

Naopak podle britského práva má administrator ve lhůtě 8 týdnů od 

svého ustanovení předložit na schůzi věřitelů své návrhy na reorganizaci, 

přičemž návrhy jsou schvalovány prostou většinou věřitelů. 

 

2.3 Definice pravomocí správce 

Podle českého práva insolvenční správce ve smyslu § 354 je tím, kdo 

uskutečňuje procesní kroky potřebné pro zdárný průběh reorganizace. Jak 

upozorňuje Smrčka, schválení a účinnost reorganizačního plánu představují 

změny v celkové uspořádání situace v řízení o reorganizaci. 

Obvykle je tedy po schválení reorganizačního plánu dlužník osobou s 

dispozičním oprávněním, přičemž situace, kdy je zbaven dispozičních oprávnění 

se považují za speciální. Tato situace dle Smrčky bude ve většině případů, kde 

dlužník bude předkladatelem reorganizačního plánu, případně tam, kde 

reorganizační plán vznikne v těsné součinnosti s určitými věřiteli.124 

                                                 
123 Čl. L631-19) Code de commerce 

124HÁSOVÁ, J.: Insolvenční zákon, komentář, 2. vydání, Praha, C.H.BECK, 2014, str. 

1123, ISBN: 978-80-7400-555-8 
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V případě, že naopak věřitelé budou prosazovat svůj plán ve smyslu §147 

InsZ v souvislosti s § 327 InsZ, pak se pravděpodobně věřitelé budou snažit 

ponechat dispoziční oprávnění v rukou dlužníka v takovém rozsahu, v jakém 

existovalo před schválením reorganizačního plánu, ev. budou usilovat ještě o 

jeho větší rozšíření. 

Insolvenční správce má v případě prvé eventuality zejména evidenční 

funkci. Naopak pokud byla dispoziční práva dlužníka omezena, pak přecházejí 

na insolvenčního správce.125 Není také vyloučeno, aby reorganizační plán 

upravoval dispoziční oprávnění tak, že je bude dělit mezi dlužníkem a 

insolvenčním správcem. Pokud by dlužník provedl některé úkony bez souhlasu 

insolvenčního správce, pak by takové úkony byly neplatné. Pokud jde o ochranu 

dobré víry třetích osob, pak je třeba říci, že reorganizační plán je obdobou statusů 

korporací v kombinaci údaji uvedenými ve veřejném rejstříku. Reorganizační 

plán je zveřejněn v insolvenčním rejstříku spolu se zprávou o insolvenčním 

plánu.   

Ve francouzském právu, je-li zahájena procédure de sauvegarde, je 

obligatorně soudem jmenován správce – mandatatire judiciaire. Jeho úkolem je 

výhradně bránit zájmy věřitelů, nikoli však jednotlivých věřitelů, případně 

skupin věřitelů.126Jeho hlavním úkolem je tedy přezkoumání nároků věřitelů. 

Jedná-li se o dlužníka s více než 20 zaměstnanci a s obratem přesahujícím 

3 000 000 EUR, je obligatorně soudem jmenován správce-administrateur 

judiciaire, přičemž dlužník má právo navrhnout soudu osobu takového správce.  

V případě řízení sauvegarde může soud buďto rozhodnout o tom, že 

správce bude vykonávat pouze dohledovou funkci, tzn. že se nebude účastnit 

                                                 
125 Hásová a kol.: 

126Le CORRE, Pierre- Michel, Droit des entreprises en difficulté, Momento Dalloz, 

2015, ISBN: 978-2247159628 
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podnikatelské činnosti dlužníka. Kontrola je tedy v tomto případě vykonávána a 

posteriori, jedná se o tzv. správu „administration controlée. V takovém případě 

pouze dlužník nesmí uskutečňovat úkony, jejichž realizace je mu zakázána a dále 

úkony, které jsou výslovně svěřeny admistrátorovi. 

V případě, že je správci svěřena funkce asistenční, veškeré významnější 

úkony a veškerá podnikatelská rozhodnutí spadají pod společnou správu, 

obdobně jako by existovala dualita ve vedení podniku. Jedná se zejména o 

úkony, které představují povahou jednání nebo výší částky přesahují právě onu 

běžnou správu-významné objednávky, uzavírání nových smluv a vystavování 

nebo akceptace směnek na významné částky. Nicméně i v tomto případě může 

soud způsob správy upravit tak, že pouze zvlášť významné úkony svěří pod 

asistenční pravomoc správce, přičemž tím rozšíří pravomoci statutárního orgánu. 

V takovém případě soud ovšem musí pečlivě vyjmenovat úkony, které spadají 

pod asistenční pravomoc správce. 

V případě, že soud rozhodne o tom, že administrator jedná na místo 

statutárního orgánu, pak je admistrátor jediným subjektem, který je oprávněn 

jednat za společnost a je odpovědný za její správu.  Administrateur judiciaire má 

pak výlučnou pravomoc k sestavení účetní závěrky, v oprávnění pokračovat 

v neukončených smlouvách, v disponování s účty dlužníka. Dle čl. 622-13 Code 

de commerce je pouze administrateur judiciare oprávněn pokračovat 

v otevřených smlouvách (eventuálně, pokud nebyl jmenován tento správce, pak 

toto právo náleží dlužníkovi poté, co byl dán souhlas ze strany mandataire 

judiciaire).  

V případě procedury redressement judiciaire je správce ve smyslu čl. L 

631-12 Code de commerce povinen respektovat zákonné a smluvní povinnosti, 

které jsou pravomoc svěřeny dlužníkovi. V tomto smyslu je tedy pravomoc 
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správce odvozena od definice pravomocí dlužníka. Pravomoci administrátora 

přitom mohou být ex offo modifikovány rozhodnutím soudu. 

Francouzská judikatura a právní věda127 rozděluje pravomoci správce 

v případě redressement judiciaire na individuální a výlučné. Pokud jde o první 

skupinu pravomocí, francouzský Code de commerce stanoví, že v některých 

případech je správce oprávněn činit právní úkony sám, tedy bez asistence 

dlužníka. Správce je zejména oprávněn požadovat plnění z uzavřených smluv. 

Vzhledem k tomu, že správce je oprávněn tyto úkony činit sám, pak pro případ, 

že by se tyto dva subjekty neshodli, je na správci, aby rozhodl, zda úkon bude 

učiněn. Úkolem administrátora v době zahájení řízení o reorganizaci je 

nevrhnout, zda konkrétní smlouvy jsou důležité pro zachování provozu podniku 

a v takovém případě rozhodne o tom, že v plnění ze smluv se bude dále 

pokračovat. Na druhou stranu, v případě, že konkrétní smlouva není potřebná 

pro provoz podniku, navrhne ukončení smlouvy. 

Francouzská doktrína si klade otázku, zda v okamžiku, kdy administrátor 

navrhuje, zda je vhodné nadále pokračovat v plnění smlouvy, jedná jménem 

dlužníka nebo v rámci pravomocí, které jsou mu svěřeny zákonem. Podle části 

francouzských právních teoretiků a soudních rozhodnutí jedná v rámci své 

pravomoci, neboť v případě, že jeho rozhodnutí nebude správné, ponese za ně 

odpovědnost, která bude založena v okamžiku, kdy takové nesprávné rozhodnutí 

přijme. Pokračování v takové smlouvě totiž musí být rovněž odůvodněno 

dostatkem finančních prostředků. Administrátor se tedy musí přesvědčit na 

základě účetních a ekonomických podkladů, které má k dispozici, že 

z ekonomického hlediska je pokračování v plnění smlouvy uskutečnitelné.   

                                                 
127 SAINT-ALARY HOUIN, Corinne, Droit des entreprises en difficultés, Paris: 

Montchréstien, 1996,   str. 146, ISBN: 2-7076-0731-2 
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Jedná se tedy o pravomoci správce, které jsou odvozené od pravomocí 

dlužníka (subsidiární), náleží však nicméně správci osobně. Francouzské právo 

tedy koncipuje určitou dualitu pravomocí dlužníka a správce.  

Další část pravomocí pak náleží správci výlučně, přičemž tyto úkony 

nečiní s asistencí dlužníka. Francouzská právní věda jako zářný případ uvádí 

otázku předložení reorganizačního plánu. 

Francouzský zákonodárce v případě řízení sauvegarde vytvořil koncepci 

rozdělení úloh mezi managementem podniku a správcem. Toto rozdělení je 

právní naukou nazýváno jako „kontrolovaná správa“. 

Je na úvaze insolvenčního soudu, zda správci svěří misi dohledovou – 

správce bude dohlížet nad podnikatelskou činností dlužníka. Je však třeba 

zdůraznit, že i v případě, že soud určil správce, který má oprávnění ke správě 

společnosti, statutární orgán tím zásadně nepozbývá své pravomoci. Ačkoli již 

není pověřen vedením společnosti, např. může podávat odvolání proti 

rozhodnutím insolvenčního soudu apod. 

Na druhou stranu, v případě řízení redressement judiciaire je to naopak 

správce, který za pomoci dlužníka zpracovává plán. Dle rozhodnutí soudu v 

Toulouse128 byl odvolací soud nucen zrušit rozhodnutí o reorganizačním plánu, 

neboť byl předložen přímo dlužníkem, ačkoli pro řízení byl ustanoven správce. 

V případě tohoto typu řízení je tedy zřejmé, že plán předkládá vždy správce, 

neboť se jedná o úkon, který náleží výlučně jemu. Dlužník, pokud by se chtěl 

podílet na koncepci reorganizačního plánu, může takto činit pouze 

prostřednictvím správce. 

                                                 
 128 Rozhodnutí soudu v Toulouse ze dne 19.1. 1988, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte... 
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Konečně, třetí skupinu úkonů pak určuje soud, a je tedy na soudu, jak 

vymezí pravomoci správce. Jednak může určit, že pravomoc správce je 

dohlédací, anebo může určit, že jeho funkce je ve vztahu k dlužníkovi asistenční. 

Je tedy na soudu, aby s velkou přesností definoval pravomoci správce. 

Pravomoci správce pak soud může modifikovat s tím, že většinou dochází 

k jejich posílení. 

Správce má ve smyslu čl. 626-25 francouzského Code de commerce 

funkci dohlédací, pokud jde o kontrolu plnění reorganizačního plánu. Tato 

funkce je skutečně kontrolní, neboť v případě plnění plánu, který spočívá 

v pokračování činnosti podniku, zůstává management ve svých funkcích jako u 

solventního podniku.   

Francouzské právo v tomto smyslu rozlišuje všeobecnou dohlédací 

pravomoc, kdy jeho funkce spočívá v tom, že informuje soud o případných 

nedostatcích při plnění reorganizačního plánu (v žádném případě však nemůže 

asistovat dlužníkovi či jej zastupovat) a dále speciální pravomoc, která spočívá 

v tom, že např. zahajuje žaloby v kolektivním zájmu věřitelů. 

V případě americké reorganizace je dohledová pravomoc, která dle 

českého práva přináleží insolvenčnímu správci, svěřena věřitelskému výboru.  

 

2.4 Faktická správa podniku 

V případě redressement judiciaire může být role správce jednak 

pomocná (asistenční), když ve smyslu čl. 631-12 Code de commerce je správci 

uložena povinnost asistovat dlužníkovi při jednotlivých úkonech souvisejících 

se správou. (čl.L 631-14). I v případě řízení redressement judiciaire je dlužník 

osobou s dispozičním oprávněním a je to on, kdo vykonává fakticky správu 

podniku, resp. majetkové podstaty. Na druhou stranu zákon svěřuje správci 
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odpovědnost v tom smyslu (čl. L622-4), že je povinen postupovat tak, aby byl 

zachován provoz podniku. 

V případě, že role správce je reprezentativní, tedy zastupuje dlužníka, a 

činí úkony, které zákon svěřuje dlužníkovi, pak v kompetenci správce jsou 

zejména úkony, které nejsou součástí běžné správy podniku (zatížení majetku 

apod.). V případě řízení redressement judiciaire je tedy role správce významná. 

V takovém případě se správce stává zmocněncem věřitelů, obdobně jako je 

statutární orgán zmocněncem společníků ve zdravé společnosti.   

Dle čl. 622-13 francouzského Code de commerce má správce jako jediný 

subjekt právo požadovat vzájemné plnění ze smluv uzavřených dlužníkem.      

 

 

2.5 Ustanovení správce 

Způsob, jakým je správce instalován do své funkce odráží jednak míru 

ingerence soudu do vnitřního fungování společnosti, dále pochopitelně 

odlišnosti podle jednotlivých právních řádů, když každý koncipuje jinak 

vyvážení jednotlivých pravomocí uvnitř společnosti, a jednak jde samozřejmě o 

to, v kterém stádiu problémů uvnitř společnosti dochází ke změnám ve správě 

společnosti.   

Jak už bylo řečeno výše, role správce, resp. osob, které zasahují do vedení 

společnosti, může mít různou povahu. Na rozdíl od statutárního orgánu je povaha 

výkonu správce par definicio jiná, neboť povolání správce podléhá povolení ze 

strany státu, je regulované a podléhá dohledové pravomoci, systém určování 

správce pro konkrétní řízení je založen na ustanovování na základě soudního 

rozhodnutí, pravomoci jsou regulovány profesními standardy a etickými 

pravidly.  V českém insolvenčním právu platí, že správce je do funkce ustanoven 

v případě zjištěného úpadku, resp. hrozícího úpadku a dlužník ani věřitelé nemají 
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zprvu žádný vliv na výběr osoby správce, když osoba správce je pouze v diskreci 

soudu. Možnost "převolby" správce je v případě reorganizace určitým 

zrcadlovým případem vlivu věřitelů na osobu správce, když v solventní 

společnosti je otázka volby správce v pravomoci valné hromady.  

Francouzské právo se však snaží v případě, že ekonomická kondice 

podniku/závodu není dobrá, intervenovat již velmi brzy a pokud možno 

neformálním způsobem. Tento způsob preventivních opatření má za cíl prolomit 

určitou informační asymetrii mezi společností a věřiteli, přičemž právě 

informovanost věřitelů má přimět statutární orgán k opatřením, které vedou ke 

zlepšení hospodářské situace. Statutární orgán je veden k tomu, aby si uvědomil, 

že další fungování již není pouze otázkou "uzavřené společnosti" a že bez 

včasného zásahu je kompromitována budoucnost podniku/závodu. 

Tak francouzské právo je silně ovlivněno koncepcí zachování podniku a 

stále poměrně velmi silné role dlužníka. V rámci tzv. preventivních řízení má 

francouzský systém propracován velmi podrobný systém varování na základě 

analýzy účetních dokladů. Silné pravomoci dlužníka a především fakt, že 

ingerence do vnitřního chodu společnosti přichází velmi brzy odpovídá 

skutečnosti, že podání návrhu na jmenování konciliátora je v pravomoci 

statutárního orgánu, který pochopitelně navrhne takovou osobu, u které bude 

předpoklad profesní – taková osoba bude totiž především mít poradní funkci a 

dále roli arbitra, když jeho úkolem bude především v této chvíli ještě neformálně 

uspořádat vztahy mezi dlužníkem a věřiteli.129 

 Dokonce ještě v případě francouzského restrukturalizačního řízení 

sauvegarde je to dlužník, kdo soudu navrhuje konkrétní osobu administrateur 

                                                 
129 JEANTIN Michel, Le CANNU Paul: Droit commercial, Entreprises en difficulté, 7. 

Vydání,  DALLOZ- Sirey, 2007, str. 72, ISBN: 978-2247055081     
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judiciaire, tedy správce. Nicméně samotné jmenování správce zůstává stále v 

pravomoci soudu. 

V rámci britského řízení administration130může být administrator 

jmenován bez zásahu soudu na základě rozhodnutí managementu společnosti, 

je-li o takovém návrhu hlasováno na valné hromadě, ev. na základě většinového 

rozhodnutí statutárního orgánu.  Třetí možností, která však je téměř bez omezení, 

je, aby byl jmenován věřitelem, jehož pohledávka je zajištěna tzv. floating 

charge131. Pokud jde o jmenování ze strany společnosti nebo statutárního 

orgánu, musí být splněno několik podmínek, zejména osvědčení úpadku nebo 

hrozícího úpadku nebo zahájení likvidace. Toto privilegium jmenovat správce 

podle vlastního uvážení pochopitelně jiní věřitelé nemají. Dále pak bude 

rozebráno poměrně velmi silné postavení britského administrátora ve vztahu k 

dispozicí s podnikem. 

V zásadě tedy v britském modelu buďto vidíme silné postavení 

privilegovaného věřitele s tzv. plovoucí zástavou nebo v případě jeho pasivity 

možnost managementu dlužníka ovlivnit volbu správce. V každém případě ale 

britský systém velmi upozaďuje roli soudce. Za předpokladu, že se v případě 

managementu nejednalo o úmyslné či hrubě nedbalostní jednání, může mít 

management poměrně velmi silnou motivaci k ponechání si kontroly nad 

společností a skutečný zájem na dalším provozování podniku, to zejména s 

                                                 
130 toto řízení upravuje Insolvency Act 1986, resp. nověji v Entreprise Act 2002 

131 Floating charge je tzv. plovoucí zástava, jejíž podstatou zajištění závazkuaktivami, 

které podobu zástavy nezůstávají neměnné (mění se zásoby a výrobky, vybavení podniku atd.) 

jde o věřitele (většinou úvěrující banku, která má k dlužníkovi velmi blízko a v podstatě mu "vidí 

pod pokličku"- mají k dispozici účetní dokumenty a vyžadují pravidelné informace.  
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přihlédnutím ke skutečnosti, že management drží zároveň akcie společnosti, 

přičemž není v zájmu managementu prohlubovat jejich pokles. 132 

Podle slovenské úpravy, pokud návrh na restrukturalizaci podal dlužník, 

vybírá také on správce. Jan Švoma ve své práci upozorňuje na skutečnost, že 

pokud správce jmenuje soud, pak je vybírán subjektem, který v případu nemá 

komerční zájem, na druhou stranu jsou zde rizika v tom, že by se zde mohl 

vytvořit tandem „soud-správce“, který by mohl vystupovat proti zájmům věřitelů 

(toto riziko by snad mělo být eliminováno transparentním systémem 

ustanovování správců do funkce). Naopak v pro-věřitelských systémech je 

riziko, že věřiteli instalovaný správce bude přihlížet k zájmům majoritních 

věřitelů a je úkolem soudu moderovat střet majoritních a minoritních věřitelů. 

Podle slovenské úpravy je správce vybrán na základě návrhu ze strany 

dlužníka, přičemž na rozdíl od likvidačního řešení úpadku nemají věřitelé 

možnost tuto volbu ovlivnit. 

 

2.6 Pravomoci správce v jednotlivých právních řádech 

Škála pravomocí správce se odvíjí od typu řízení a jednak od koncepce 

insolvenčního řízení v každém konkrétním právním řádu. Role správce může 

spočívat v odborném poradenství v tom smyslu, aby statutární orgán dodržel 

imperativ péče řádného hospodáře, dále jeho funkce může spočívat v mediaci 

                                                 
132 ARMOUR, John, MOKAL, Rizwaan Jammel: Reforming the Governance of 

Corporate Rescue: the Entreprise Act, ESCR Centre for Business Research, University of 

Cambridge, Working paper No. 289, June 2004, dostupný též na 

http://www.econ.cam.ac.uk/cgi-

bin/cbr_wp3.pl?conffile=cbr.conf&terms=armour&series=cbrwps&criteria=All&boolean=AN

D&case=Insensitive _ 
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mezi dlužníkem a věřiteli, dále v roli asistenční, dohlédací a konečně zastupující, 

ev. jednající jako osoba s dispozičním oprávněním. Jak už bylo řečeno výše, 

francouzský právní řád má pro případ společností, které se nacházejí v úpadku, 

vypracovaný velmi podrobný systém varovných opatření, které spočívají ve 

včasném zásahu do vnitřních záležitostí obchodní společnosti.    

V rámci francouzského preventivního řízení je jmenován tzv. mandataire 

ad hoc dle francouzského práva není zástupcem dlužníka ani věřitelů. Jeho 

pravomoci jsou definovány v rozhodnutí vydaným předsedou soudu, a to pro 

každý případ vždy ad hoc.133 Jeho role je asistenční, má tedy zabezpečit další 

fungování podniku/závodu snažit se o překlenutí dočasných finančních 

problémů.134Jeho úkolem je rovněž zprostředkovat vyjednávání s věřiteli.135 

Francouzské právo v rámci preventivních řízení nuancuje závažnost 

finančních potíží, ve kterých se podnik nachází a v závislosti na tom upravuje 

jednotlivá řízení, v nichž svěřuje správci roli. Jestliže tedy role mandataire ad 

hoc může být poměrně libovolně určována soudem, v případě konciliátora (v 

rámci francouzské procedury conciliation) je pravomoc takového správce již 

přesněji definována zákonem. Toto řízení připadá v úvahu, pokud ještě u 

společnosti nenastalo zastavení plateb, tedy „cessation des paiement“, ev. 

                                                 
133JEANTIN Michel, Le CANNU Paul: Droit commercial, Entreprises en difficulté, 7. 

Vydání,  DALLOZ- Sirey, 2007, str. 58, ISBN: 978-2247055081. Zásah do vnitřních záležitostí 

v případě je úpadku je ve Francii svěřen zvláštním obchodním soudům při obchodních 

komorách. Toto vyplývá ze skutečnosti, že v rámci franciuzsho řízení je především sledován 

účel zachování podniku a tím i zaměstnanosti      

134 LACROIX, Elisabeth, CHRIQUI, Henri, Le mandat ad hoc- mode d´emploi, Revue 

francaise de comptabilité, 2003, N 360, dostupný též na 

http://www.entrepriseprevention.com/content/view/full/147 

135 GUYON, Yves: Droit des affaires, Collection Droit des Affaires et de l´Entreprise, 

9. vydání, Paříž: Economica, 2003, str. 95, ISBN: 978-2717846614 
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zastavení plateb netrvá po delší dobu.  V případě zahájení tohoto řízení 

samozřejmě není nikterak ovlivněno jednatelské oprávnění statutárního orgánu, 

nicméně s ohledem na finanční potíže ukládá francouzský zákon povinnost 

detekovat finanční problémy za předpokladu předložení veškerých zákonem 

požadovaných účetních dokumentů a reálně analyzovat výhled do budoucnosti. 

Smyslem takového řízení je vyhnout se v budoucím období úpadkové situaci, 

tedy jednak "aktivizovat" vedení společnosti a jednak se pokusit včas 

zaangažovat věřitele do záchrany podniku. 

V pravomoci konciliátora není činit konkrétní úkony (např. uzavírat 

dohody, pouze jejich uzavření navrhnut), kterými by společnost byla zavázána 

ve vtahu ke třetím osobám. Jak již z názvu vyplývá, jeho role je v podstatě 

zprostředkovatelská s tím, že pravomoci konciliátora jsou i v tomto případě 

odvozeny od soudního rozhodnutí. Nejedná se tedy o správcovskou roli v tom 

smyslu, že by měl svěřenskou povinnost vůči společnosti, ev. vůči věřitelům. V 

žádném případě se nejedná o subjekt, který byl jakákoli dispoziční oprávnění v 

rámci našeho pojetí insolvenčního práva, ani nezastupuje statutární orgán 

společnosti, a dokonce ani neposkytuje statutárnímu orgánu asistenci. 

Úkolem tohoto institutu je tedy definovat problém spočívající v ohrožení 

finančního zdraví podniku a přispět k reálnému vykreslení ekonomické situace 

za pomoci účetních a ekonomických dokumentů v tom smyslu, aby věřitelé 

věděli, na "čem jsou". V tomto smyslu je-li úkolem konciliátora obnovit 

fungování podniku, pak musí učinit vše pro to, aby takového výsledku dosáhl.136 

Dokumenty, které soud obdržel ze strany vedení společnosti, jsou předány 

                                                 
JEANTIN Michel, Le CANNU Paul: Droit commercial, Entreprises en difficulté, 7. 

Vydání,  DALLOZ- Sirey, 2007, str. 78, ISBN: 978-2247055081. Tato problematika je 

rovněž zmiňována v rigorózní práci autora pod názvem Podnik ohrožený úpadkem     
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konciliátorovi, jehož zprostředkovatelská role spočívá v překonání nedůvěry 

mezi potenciálním dlužníkem a věřiteli.137 

Administrátor podle britského práva jedná jako kvazi statutární orgán. Je 

sice dosazen insolvenčním soudem, nicméně naplňuje v podstatě pravomoci 

statutárního orgánu.  Rovněž úprava jeho pravomocí ve společenských 

dokumentech se svou povahou přibližuje smluvní úpravě kompetencí 

statutárního orgánu samozřejmě s ohledem na účel celého řízení, který spočívá 

v sanaci. Kromě povinností uložených statutárnímu orgánu je nutno jejich misi 

vnímat jako právě podřízenou tomuto účelu, tedy efektivnímu řešení krize.138 

Administrátor je vázán povinností loajality.139 Jedná se tedy zejména o 

soulad úkonů administrátora se zájmy věřitelů, případně s pokyny soudu.140 

Význam role administrátora je spočívá 1) v zachování běžícího podniku, 

tedy going concern, 2) v lepším uspokojení věřitelů, než kdyby byl podnik 

                                                 
137 SAINT-ALARY HOUIN, Corinne, Droit des entreprises en difficultés, Paris: Montchréstien, 

1996,   str. 146, ISBN: 2-7076-0731-2 

138Insolvency Act 1986, Sch B1, par. 4, který stanoví že „the administrator of the 

company must perform his functions as quickly and efficiently as is reasonably practicable.“ Na 

druhou stranu autoři zmínění sub 133 nevidí v tomto požadavku jinou kvalitu, než tu která je 

zahrnuta v požadavku „duty of care“. 

 

 

140 ARMOUR, John, MOKAL, Rizwaan Jammel: Reforming the Governance of 

Corporate Rescue: the Entreprise Act, ESCR Centre for Business Research, University of 

Cambridge, Working paper No. 289, June 2004, dostupný též na 

http://www.econ.cam.ac.uk/cgi-

bin/cbr_wp3.pl?conf_file=cbr.conf&terms=armour&series=cbrwps&criteria=All&boolean=A

ND&case=Insensitive 



 
91 

 

likvidován a 3) v uspokojeni zajištěných věřitelů.141 Veškerá oprávnění 

k sestavení reorganizačního plánu (resp. jeho obdoby) náleží do rukou 

administrátora. 

V průběhu britského řízení Company Voluntary Arrangement spravuje 

společnost insolvency practitioner. Jeho role se rovněž mění v průběhu 

jednotlivých fázi procedury. Z počátku insolvency practitioner jedná jako 

poradce, jehož úkolem je stanovit, jakým způsobem by měl být podnik 

provozován. Dále bude jednat jako nominee a jako předseda schůze věřitelů.142 

Nominee má následně hrát roli dohlížitele, která byla definována v dohodě 

s věřiteli.  Následně, po schválení procedury, bude vykonávat dohled nad 

činností managementu.143 Jako supervizor má právo požádat soud o pokyny 

týkající se jakékoli záležitosti vyplývající z voluntary arrangement. Soud má 

rovněž právo potvrdit, zrušit nebo změnit rozhodnutí supervizora.  

Zpočátku tedy insolvency practitioner v rámci své poradenské a 

dohlédací činnosti jedná jako „nominee“, ovšem se svěřenskou povinností vůči 

věřitelům a soudu. Jeho role spočívá zejména v tom, aby zajistil rovnováhu mezi 

zájmy společnosti a věřitelů.144 

                                                 
141 Insolvency Act 1986, Sch B1, par. 3, zmíněno též v rigorózní práci autorky Podnik 

ohrožený úpadkem 

 142 Zmíněno v rigorózní práci autorky Podnik ohrožený úpadkem 

143 Rebecca Parry v knize PARRY, Rebecca: Corporate rescue, Thomson, London: 

Sweet & Maxwell, 2008, str. 2, ISBN: 9780421966703, že insolvency practitioner pro jednotlivé 

fáze company voluntary management nemusí být vždy tatáž osoba 

 144 Zmíněno v rigorózní práci autorky 
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Insolvency practitioner v roli supervizora je povinen jednat čestně145. Na 

jeho práci je kladen zejména požadavek efektivity a nestrannosti právě s 

ohledem na změnu směřování jeho svěřenských povinností.146 

Věřitelé pak mohou správce vyměnit pouze jedenkrát s výjimkou situace, 

kdy by došlo k podstatné skladbě v pohledávkách ve smyslu § 30 odst. 2 InsZ. 

V předjednaných reorganizacích pak bývá předmětem dohody také osoba 

insolvenčního správce, kterou soud není vázán, nicméně v případě, že nebude 

mít pochybnosti o poctivosti jeho záměru, zpravidla mu vyhoví.147 

Dle amerického práva může být ze strany věřitelského výboru navržen 

do funkce správce (trustee), o jehož ustanovení v případě takového návrhu 

rozhoduje soud. Podle č. 1104 USBC je správce (trustee) ustanoven v případě, 

že v předchozím období statutární orgán jednal podvodně, nekompetentně či 

protiprávně anebo v případě, že je to v zájmu nezajištěných věřitelů či jiných 

nositelů nároků.  

V případě, že je dle amerického práva zvolen trustee148, je odpovědný za 

správu společnosti. Vzhledem k tomu, že však takový správce z důvodu 

informační asymetrie oproti statutárnímu orgánu bude ve velké nevýhodě pro 

vedení společnosti, americký Kongres rozhodl o ponechání dlužníka ve funkci 

jako osoby s dispozičním oprávněním (Debtor in Possession). V případech, kdy 

                                                 
145Rozhodnutí Condon, ex parte james (1874) LR 9 Ch.App. 609, dostupný též na 

http://dispute.practicallaw.com/D-000-4473 

146Rozhodnutí Atlantic Computer Systems Plc (1992), Ch. 505, dostupný též na 

http://en.wikipedia.org/wiki/Re_Atlantic_Computer_Systems_(No_1) 

147 RICHTER, Tomáš: Česká rekodifikace insolvenčního práva  ve světle její slovenské 

inspirace 

 148 V americkém právu je trustee jmenován především, pokud existují důkazy o 

protiprávním jednání dlužníka, má funkci dohledovou, avšak nikoli faktickou úlohu osoby 

spravující společnost 
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není důvod pro určení trustee, může soud přistoupit k ustanovení examiner, 

který není osobou s dispozičním oprávněním – jeho funkce je pouze kontrolní, 

tedy šetří, zda úkony učiněné dlužníkem odpovídají profesionální péči a 

neodporují dobrým mravům. Na druhou stranu někdy se rozdíly mezi náplní 

obou funkcí stírají.149 

Pokud jde o italské zvláštní řízení, je zvláštní správce osobou 

s dispozičním oprávněním a má plnou kontrolu nad jednáním dlužníka. 

Smrčka hovoří o tom, že zákon formuluje postavu insolvenčního správce 

jako určitého „agenta“ věřitelského výboru a to, zejména s ohledem na 

skutečnost, že věřitelé mohou do značné míry změnit osobu insolvenčního 

správce. Smrčka naznačuje, že toto se bude dít a děje zejména v případech, kdy 

věřitelé budou aktivní, budou prosazovat způsob řešení úpadku reorganizací a 

eventuálně budou rovněž usilovat o omezení dispozičních oprávnění dlužníka.150 

Správa společnosti v průběhu britské procedury administration 

představuje „triumvirát“ tří činitelů, a sice rozhodování věřitelů, dále delegaci 

určitých obtížně definovatelných povinností na administrátora a konečně 

                                                 
149 EPSTEIN David, NIKLES Steve: Bankruptcy Law, Thomson West., 2007, ISBN: 

978-0-314-16192-5 

150KOTOUČOVÁ a kol.,: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

komentář, 1. vydání, Praha, C.H.BECK, 2010, ISBN: 978-80-7400_320-2  
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dohlédací a donucovací roli soudu.151Administrátor je jmenován na dobu 

jednoho roku s možností prodloužení mandátu o dalších šest měsíců.152 

Britský administrátor má veškeré pravomoci, pokud jde o majetkové a 

podnikatelské záležitosti.153Administrátor v tomto případě jedná jako 

zmocněnec společnosti a třetí osoba jednající v dobré víře není povinna 

zjišťovat, zda jedná v rámci svých kompetencí.154Administrátor je tedy 

odpovědný za obchodní vedení společnosti.  

Administrátor je oprávněn uzavírat obchodní smlouvy ze strany 

společnosti, je dále oprávněn při respektování zákonných norem zcizovat 

majetek společnosti či jím jinak disponovat, je oprávněn uzavírat úvěrové 

smlouvy. Dokonce v případě, že společnost nemá kapitál, je administrátor 

oprávněn jednat s bankami o poskytnutí úvěru.155 Administrátor je oprávněn 

uzavírat mandátní smlouvy s právními zástupci, účetními apod., uzavírat 

pojistné smlouvy, být účastníkem řízení apod.   

Jinými slovy, „administrátor je oprávněn činit nutné a účelné úkony pro 

řízení záležitostí, obchodu nebo pro nakládání s majetkovou podstatou.“156 

                                                 
151ARMOUR, John, MOKAL, Rizwaan Jammel: Reforming the Governance of 

Corporate Rescue: the Entreprise Act, ESCR Centre for Business Research, University of 

Cambridge, Working paper No. 289, June 2004, dostupný též na 

http://www.econ.cam.ac.uk/cgi-

bin/cbr_wp3.pl?conf_file=cbr.conf&terms=armour&series=cbrwps&criteria=All&boolean=A

ND&case=Insensitive, zmíněno též v rigorózní práci autorky  

152Insolvency Act 1986, par. 76  

153 Insolvency Act 1986, Sch. B1, par. 59 

154ARMOUR, John, MOKAL, Rizwaan Jammel: idem 

 155  GOODE, Roy, Principles of Corporate Insolvency Law, 4. vydání, Sweet& 

Maxwell, 2011, ISBN: 9780421966109   

156 1 Schedule 1 IA 
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Pokud jde o osobní odpovědnost administrátora, britské právo rozlišuje 

mezi situací, kdy administrátor uzavírá osobně na své vlastní jméno a kdy tyto 

smlouvy uzavírá jménem společnosti. V případě, že administrátor uzavírá 

smlouvy ve prospěch společnosti – k tomu může dojít např. v případě, že druhá 

strana by jinak odmítla takovou smlouvu uzavřít157 

Na rozdíl od české právní úpravy je také britskému insolvenčnímu 

správci přiznáno právo volit a odvolávat členy statutárního orgánu společnosti. 

Administrator je dále oprávněn svolávat valnou hromadu nebo schůzi věřitelů. 

Administrátor podle britské úpravy je povinen hájit zájmy všech věřitelů 

na rozdíl od administrative receivership, kde správce v zásadě hájí zájmy 

zajištěného věřitele, který jej jmenoval.   

Management společnosti sice většinou zůstává na svém místě, pokud 

není odvolán, nicméně jeho oprávnění jsou velmi limitována.  Jeho pravomoc 

v podstatě spočívá v asistenci administrátorovi. V tomto smyslu se ve Velké 

Británii diskutuje o tom, komu má být v období reorganizace svěřena správa 

společnosti. Na jedné straně totiž mnoho insolvenčních řízení je zahajováno 

právě na základě slabého vedení ze strany statutárního orgánu, k němuž dochází 

přesto, že statutární orgán je odpovědný ve smyslu koncepce wrongful trading a 

občanskoprávní odpovědnosti za závazky. Na druhou stranu britské insolvenční 

právo neřešilo v poslední době žádnou podstatnější reorganizaci. Alternativou 

pro britské právo by tedy mohlo být identifikování chyb managementu za 

současného ustanovení expertního poradce.158 

                                                 
157 GOODE, Roy: 

158 JONESDAY, Comparision of chapter 11 of the United state bancruptcy code 

dostupné též nahttp://www.jonesday.com/files/Publication/1ec093d4-66fb-42a6-8115-

be0694c59443/Presentation/PublicationAttachment/e5b46572-7aeb-4c34-ab2e-

bee2f8f3d3c2/Comparison%20o 
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Úkolem administrátora bude především realizace návrhů, na nichž se 

dohodlo shromáždění věřitelů, zde opět je možné vidět již zmíněný fakt, že 

britské právo zakládá správu insolventní společnosti na tom, že základní rámec 

správy se nemění, společnost funguje dále, pouze dochází ke změnám v 

motivačních a odpovědnostních schématech. Existují však případy, kdy 

insolvenční správce bude jednat bez toho, že by jeho jednání bylo aprobováno 

ze strany věřitelů., pokud se bude jednat o neodkladné úkony, zejména 

související s degradací hodnoty podniku.159  Administrátor má kontrolu nad 

složením statutárního orgánu. Má oprávnění odvolávat a jmenovat členy 

statutárního orgánu. Autoři Armour a Mokal160 zmiňují otázku, zda by měl 

v tomto případě právní úkony administrátora posvětit soud, přičemž poukazují 

na to, že soud k tomu nemá patřičné podklady, neboť většinu informací by získal 

od administrátora.    

  Aprobace jednaní administrátora je v kompetenci soudu, jestliže 

administrátor o toto požádá. Tato otázka je však vždy podrobena testu racionality 

a efektivity. Proto nelze administrátorovi přičítat k tíži, pokud by tak neučinil. 

Britský soud například uzavřel, že administrátor byl oprávněn prodat aktiva 

                                                 
159  ARMOUR, John, MOKAL, Rizwaan Jammel: Reforming the Governance of 

Corporate Rescue: the Entreprise Act, ESCR Centre for Business Research, University of 

Cambridge, Working paper No. 289, June 2004, dostupný též na 

http://www.econ.cam.ac.uk/cgi-

bin/cbr_wp3.pl?conf_file=cbr.conf&terms=armour&series=cbrwps&criteria=All&boolean=A

ND&case=Insensitive 

 160 Zmíněno v rigorózní práci autorky 
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společnosti před svoláním shromáždění věřitelů v případě, že toto činí 

v nejlepším zájmu věřitelů.161 

Z uvedeného plyne, že administrátor je skutečně ústřední postavou 

britské reorganizace  a jemu v podstatě přináleží diskrece ohledně toho, zda jsou 

dodržovány zákonné podmínky pro řízení (podle priority), a sice zachování 

podniku jako going concern, dosažení lepších výsledků než kdyby podnik byl 

likvidován a realizace majetku za účelem distribuce mezi jednoho či více 

zajištěných věřitelů, dále výkon funkce s tím, že bude snaha o dosažení účelu 

tak, jak je popsáno výše, musí být zajištěn, ledaže je administrátor přesvědčen o 

tom, že tohoto účelu nelze dosáhnout nebo že účelu (tedy dosažení lepších 

výsledků než kdyby společnost byla likvidována) nelze dosáhnout. 

Administrátor je povinen vypracovat návrh pro dosažení účelu celého 

řízení a je povinen svolat schůzi věřitelů. Návrhy administrátora musí být 

schváleny věřiteli beze změny, eventuálně věřitelé mohou navrhnou jejich 

modifikaci, s čímž musí administrátor souhlasit.162 

Administrátor je tedy povinen učinit tuto reflexi a rozhodnout o tom, zda 

jsou zákonné podmínky skutečně dodržovány, přičemž každá podmínka může 

být realizována pouze tehdy, nelze-li dodržet předchozí podmínku.   

Je třeba zdůraznit, že řízení administration se daleko více podobá 

soukromoprávní dohodě mezi administrátorem a věřiteli než soudnímu řízení. 

Administrátor je v tomto smyslu zejména povinen zachovávat povinnost 

mlčenlivosti ve vztahu ke třetím osobám. Tato povinnost se ostatně týká rovněž 

věřitelského výboru.  

                                                 
161 Jedná se například o případ Charneley Davies Ltd., No 360, No 2, 1990, BCLC 760, 

dostupný též na http://en.wikipedia.org/wiki/Re_Charnley_Davies_Ltd_(No_2), zmíněno též v 

rigorózní práci autorky 

162 Sch. B1, para 53(1) 
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Pokud jde o procesní návrhy, jejich iniciátorem je administrator, naopak 

v řízení CVA je autorem všech procesních návrhů management. Pokud jde o 

řízení CVA, je v tomto případě ustanoven supervizor, který dohlíží na plnění 

plánu, nicméně běžná správa podniku zůstává v rukou managementu.  

 V případě preventivních procedur, jak bylo řečeno výše, zůstává vedení 

podniku na svém místě a mandataire ad hoc či konciliátor plní roli poradců a 

zprostředkovatelů dohod, přičemž do principů správy společnosti se 

významnějším způsobem nezasahuje. Na druhou stranu je třeba říci, že při 

jmenování mandataire ad hoc nebo administrateur provisoire se management 

společnosti postupně stáhne a postoupí své pravomoci těmto ustanoveným 

specialistům.163  

V rámci francouzského insolvenčního řízení sauvegarde je obligatorně 

určen tzv. mandataire judiciaire, jehož úkolem je především chránit společné 

zájmy věřitelů. Mandataire judiciaire je také osobou, která vypracovává plán. 

V rámci tohoto úkolu konzultuje věřitele ohledně jejich ochoty poskytnout 

dlužníkovi odklad splatnosti jejich pohledávek.164 

Dle francouzského práva má administrátor také důležitou negociační 

pravomoc ve fázi sestavování plánu v případě řízení redressement judiciaire. 

Správce (administrateur) je povinen předložit soudu zprávu o tom, jaké jsou 

možnosti podniku na financování provozu. 

Podle německého práva má, jak už bylo řečeno výše, také správce právo 

předložit reorganizační plán, ostatně je to on, kdo plán zpravidla předkládá. 

Pokud by ve smyslu § 218 InsO požádala schůze věřitelů správce, aby sestavil 

reorganizační plán, pak je správce povinen ve stanovené lhůtě reorganizační plán 

                                                 
 163 Zmíněno též v rigorózní práci autorky 

164 LE CORRE, Pierre Michel: Droit des entreprises en difficulté, Momento Dalloz, 

2015, ISBN: 978-2247159628 
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předložit. Pokud ovšem správce předpokládá, že bude vyzván k předložení 

reorganizačního plánu, pak většinou začne s jeho přípravou již po zahájení 

insolvenčního řízení, a to zejména s ohledem na úzkou spolupráci dlužníka a 

správce.  

Insolvenční správce podle německé právní úpravy je subjektem, který je 

pověřen dohledem nad plněním reorganizačního plánu. Pokud mu tato funkce 

není stanovena v reorganizačním plánu, pak již žádné pravomoci v reorganizaci 

nemá. Dle německého práva insolvenční správce působí jako moderátor v 

krizové situaci.165 

 

2.7 Správce jako mediátor 

Složitost insolvenčních řízení si vyžádala institut ještě dalšího subjektu, 

jehož účelem je minimalizovat spory mezi dlužníkem a věřiteli a zejména přispět 

k efektivitě řízení rychlosti a minimalizaci nákladů. Tím, že se vyhnou 

formálnímu přístupu ze strany soudu. Úkolem mediátora je tedy dosáhnout 

kompromisu, pokud jde o schválení reorganizačního plánu.166 

Španělský insolvenční zákon zavedl řízení, jehož předmětem je 

mimosoudní urovnání dluhů mezi společností a věřiteli za účasti správce v roli 

mediátora. Úkolem insolvenčního mediátora167 je zprostředkování mimosoudní 

dohody mezi dlužníkem a věřiteli tím, že asistuje stranám při uzavírání dohody 

                                                 
165 KUPEC, Olga: Zkušenosti z Německa s reorganizací v rámci insolvenčního řízení, 

dostupné na https://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=eam&pdf=138.pdf 

166Rescue of Business in Insolvency Law, Instrument of the European Law Institute s 

sídlem ve Vídni, dokument je společným dílem odborníků na insolvenční právo a jeho snahou 

je komparace různých evropských právních systémů v oblasti insolvence, dostupné na 

https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user.../Instrument_INSOLVENCY.pdf 

167 Insolvenční mediátor podle španělského zákona je vybírám ze seznamu mediátorů 
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a dále dohlíží na její realizaci. V případě, že by taková dohoda nebyla 

realizovatelná a byl by osvědčen úpadek, je mediátor jmenován insolvenčním 

správcem.168 

Mediace je využívána v rámci americké reorganizace za účelem dosažení 

shody při reorganizačním plánu (zejména při neshodách při hlasování 

věřitelů).169 

V některých evropských legislativách lze nalézt určitý základ pro roli 

mediátora. Například belgické právo upravuje Schuldbemiddelaar, jehož 

úkolem je snaha o smírné vyřešení konfliktů mezi dlužníkem a věřiteli. 

 

2.8 Vůči komu je správce odpovědný 

Ustanovení § 36 InsZ upravuje povinnost insolvenčního správce dát při 

výkonu funkce přednost společnému zájmu věřitelů před zájmy vlastními a 

zájmy třetích osob jako imperativu pro své jednání. Společným zájmem se 

přitom rozumí zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům. Domnívám se, že 

se jedná o pravidlo, které určuje, jakému účelu insolvenční správce slouží 

odrážející navíc skutečnost, že věřitelé tvoří naprosto různorodou masu s 

odlišnými zájmy. Standard jednání insolvenčního správce tedy odpovídá 

paretovskému pravidlu spravedlivé a efektivní distribuce170(protože otázka 

                                                 
168 Mediátorství v insolvenčním právu zatím není příliš rozšířené. Určité principy byly 

vypracovány pracovní skupinou pod názvem Harvard negotiation principles nebo INSOL 

Principles for  a Global Approach to Multi Creditor Workouts 

169 Mediace byla využita např. u případu Lehman Brother, kde bylo obrovské množství 

věřitelů, viz též  ESHER Jack, Recent Use of Mediation for Resolution and Effective 

Management of Large Case Insolvencies, International Corporate Rescue 2015-6, at p. 351.   

170 Znamená to, že v důsledku takového rozložení jsou na tom všichni lépe nebo alespoň 

nikdo na tom není hůře, což odpovídá požadavku kolektivního řešení úpadku (i reorganizaci)- 
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distribuce je řešena v reorganizačním plánu a je předmětem hlasování a 

přezkoumání ze strany soudu), ale zejména podle mého názoru zdůrazňuje, 

komu a jakým způsobem správce slouží a v čí prospěch jedná, tedy odrazuje od 

snahy jednat pouze ve prospěch některých účastníků. Ustanovení § 36 InsZ 

vyjadřuje dle mého názoru imperativ loajality a standard pro každý subjekt, který 

jedná jako osoba s dispozičním oprávněním (v reorganizaci tedy často dlužník). 

V každém případě musí prokázat, že administrátor mohl jednat jiným způsobem, 

čímž by zajistil vyšší uspokojení ze strany věřitelů. Činnost administrátora je tu 

posuzována v rámci informací, o nichž lze rozumně předpokládat, že jsou 

administrátorovi k dispozici. Odpovědnost administrátora je tedy limitována 

tím, jaké informace mu byly dostupné, s jakou pečlivostí tyto informace 

shromáždil a jak tyto informace využil při své činnosti. 

Je otázka, zda v případě reorganizace je správce odpovědný i ve vztahu 

k účelu udržení podniku. Nedomnívám, že v tomto lze vidět odpovědnost 

správce, protože i při vynaložení veškerého úsilí se samozřejmě může ukázat, že 

going concern není udržitelný. Vzhledem k tomu však, že celý projekt výsledku 

reorganizace je nejistý a záleží na odborné zdatnosti a morálních kvalitách jejích 

aktérů, domnívám se, že model udržení going concern lze vidět jako motivaci 

jednání insolvenčního správce. Jeho role spočívá v koordinaci a usnadnění 

komunikace zejména tam, kde zájmy mezi věřiteli nejsou homogenní. 

Podle britského práva může proti administrátorovi podat žalobu kromě 

věřitele také věřitel, společník nebo člen statutárního orgánu společnosti 

ohrožené úpadkem z důvodu, že „nespravedlivě poškodil zájmy věřitelů“ anebo 

                                                 
tato definice je zmíněna in HAVEL, Bohumil: Obchodní korporace ve světle proměn, Praha: 

Auditorium, 2011, str. 30, ISBN 978-8087284117 
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z důvodu, že "administrátor nevykonává svou funkci dostatečně rychle a 

efektivně, jak by se dalo rozumně předpokládat."171 

Odpovědnost správce během sanačních řízení však prochází určitou 

proměnou, pokud jde o směřování jejich odpovědnosti. V případě britského 

řízení CVA poté, co je schválena soudem, insolvency practitioner jedná jako 

„supervizor“. Jako takový je „úředníkem“ soudu a je podroben jeho kontrole. 

Podle ustanovení Insolvency Act může být jednání tohoto „insolvency 

practitioner“ předmětem soudního přezkumu s tím, že ze strany soudu může 

obdržet závazné pokyny. Zatímco je insolvency practitioner v roli nominee 

odpovědný věřitelům, po schválení procedury CVA soudem, je odpovědný vůči 

tomu, kdo je určen v podmínkách pro průběh CVA. Před schválením CVA je to 

právě „insolvency practitioner“, kdo předkládá návrh na uzavření dohody CVA. 

V rámci řízení CVA je správce poradním orgánem, pokud jde o otázku, zda tento 

způsob řešení insolvence má určitou naději na úspěch, jakou formou má být toto 

řízení provedeno a asistovat při přípravě návrhů, které budou předloženy 

věřitelům. Administrátor je vázán povinností „duty of care“. V případě, že svou 

funkci přijme, jedná jako člen statutárního orgánu a dále jedná jako předseda 

schůze věřitelů a společníků. Ve fázi, kdy jedná jako “supervizor“ je odpovědný 

zejména za plnění CVA a rozdělení dividend.172 

Jak už bylo řečeno výše, britská insolvenční řízení jsou v podstatě 

pokračováním ve správě společnosti s obdobnou organizací jako u solventní 

společnosti s modifikací účelu a motivace, podle toho, v jaké fázi řízení se 

společnost nachází.  V případě řízení administration může věřitel nebo společník 

se obrátit na soud, pokud se domnívá, že administrater nejedná rychle a 

                                                 
171 Tato problematika byla rovněž zmíněna v rigorózní práci Podnik ohrožený úpadkem 

172 Toto zmíněno též v rigorózní práci autorky Podnik ohrožený úpadkem 
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efektivně. Právní úkony administrátora jsou podrobeny přezkumu pouze 

z pohledu možné „iracionality“ rozhodování.173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Role soudu při reorganizaci dlužníkova podniku 

 

3.1 Význam soudu v insolvenčním řízení 

Je nutné mít na paměti, že insolvenční řízení stále zůstává procesem, tedy 

zvláštním druhem civilního soudního řízení, v němž mají být uspokojeny 

majetkové nároky věřitelů. Jestliže platí, že insolvenční řízení v sobě zahrnuje 

                                                 
173

Britské soudy však v souladu s principem Rule Hastings-Bass zasahují do činnosti 

administrátora velmi zřídka. Soudy podle tohoto principu zasahují do činnosti administrátora 

v případě, že to, čeho dosáhl, je nedovolené s ohledem na pravomoci, které mu byly svěřeny, 

nebo v případě, že je postaveno na jisto, že by takto nejednal, kdyby se neřídil úvahami, kterými 

se neměl řídit anebo kdyby naopak vzal v potaz úvahy, kterými se měl řídit. V každém případě 

však administrator nesmí ignorovat roli věřitelů a věřitelského výboru a v případě zásadních 

rozhodnutí je povinen přihlédnout k jejich stanovisku.(zmíněno v rigorózní práci autorky) 
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prvky sporného, nesporného a exekučního řízení, pak tento předpoklad se 

vztahuje i na řízení o reorganizaci. Jestliže však účelem likvidačního řešení 

úpadku je pouze uspokojení věřitelů, pak řízení, v němž má dlužník projít 

reorganizací sleduje kromě toho i zachování provozu podniku/závodu. S tímto 

souvisí i použití jiných principů než ty, které se aplikují na jiné způsoby řešení. 

Je-li např. u oddlužení jako sanačního řešení úpadku zejména u 

nepodnikatelských subjektů jako primárním účelem co nejvyšší rovnoměrné 

uspokojení věřitelů, pak tato zásada u reorganizace jistě není zcela opuštěna, 

stává se ale nicméně jakýmsi ideálem, který by měl být dosažen na základě 

kolektivní vůle věřitelů, přičemž však ze strany při rozhodování o schválení 

reorganizačního plánu jsou použita jiná, podstatně složitější kritéria. Proto se 

také domnívám, že je-li hlavním účelem a cílem insolvenčního řízení, pokud 

možno co nejvyšší uspokojení věřitelů, nelze takto jednoduše tuto zásadu 

vztáhnout i na reorganizaci. V tomto smyslu se na definici účelu reorganizace 

hodí charakteristika Aleny Winterové, která hovoří o spravedlivé rovnováze 

mezi zájmy věřitelů a zájmy dlužníka, která spolu s dostatečnou motivací na 

realizaci sanace ze strany věřitelů i dlužníka určuje správnou míru uspokojení 

dlužníkových věřitelů. Vzhledem k tomu, že však míra uspokojení je v případě 

reorganizace výsledkem návrhu a akceptace formou hlasování ze strany věřitelů, 

není tím opuštěn smluvní základ, na němž je založen vztah věřitele a dlužníka. 

Skutečnost, že o míře uspokojení a celém průběhu řízení o reorganizaci 

rozhodují především dlužník a věřitelé, svědčí o tom, že princip autonomie vůle 

je v reorganizaci primární. Nedojde-li však ke konsenzu, přesto, tak by tomu 

bylo v obvyklých smluvních vztazích, nelze na řešení úpadku rezignovat. 

Ingerence soudu je tedy v tomto ohledu nezbytná.  

Alena Winterová uvádí, že jedním z důvodů sanačního řešení úpadku je 

skutečnost, že konkurs neřeší rozdíly mezi dlužníkem, který se dostal do úpadku 
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z důvodů objektivních příčin bez svého zavinění a dlužníky, kteří si úpadek 

zavinili z neschopnosti nebo vlastních chyb. Vzhledem k tomu, že pro věřitele 

v případě reorganizace tento fakt může mít velký význam, právě z toho důvodu, 

že mohou mít zájem na dalším fungování podniku/závodu dlužníka, nelze u toho 

způsobu řešení úpadku vidět uspokojení věřitelů jako jediný cíl. Ostatně důvody, 

pro které se dlužník do úpadku dostal, mohou věřitele vést k rozhodování při 

hlasování o povolení reorganizace a schválení reorganizačního plánu. Stejně tak 

tyto úvahy mohou mít význam pro soud při rozhodování o absenci či nikoli 

nepoctivého záměru.   

Dle českého práva je role soudu v insolvenčním řízení specifická, když 

podle § 10 InsZ soud jednak vydává rozhodnutí, kterým upravuje řízení, a dále 

provádí dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů ve smyslu 

§11 InsZ. V rámci rozhodovací pravomoci soud vydává meritorní rozhodnutí, z 

nichž nejpodstatnější jsou tzv. statusové.  

Stát zajišťuje mimo jiné dohled nad insolvenčním řízením orgánům státu, 

který tak není zástupcem některé ze „soukromých“ stran insolvenčního řízení, 

nýbrž ochráncem veřejného zájmu na ochraně základních práv plynoucích 

z Listiny.174 Insolvenční soud více než v jiných typech řízeních musí rozhodovat 

ve věcech nejen právní povahy, ale i komerční a finanční.  

Obdobně definuje roli soudu (juge commissaire) v řízení sauvegarde i 

francouzská judikatura, když dle čl. 621-9 francouzského Obchodního zákoníku 

má soud dohlížet nad rychlým průběhem celého řízení a nad ochranou zájmů 

věřitelů. Juge commissiare má tedy jednak úlohu schvalovací, dále rozhodovací, 

pokud jde o rozhodování sporů. 

                                                 
174 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 23/14 
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Na druhou stranu, v případě francouzského insolvenčního práva se jedná 

o extenzi pravomoci soudu do otázky dalšího vývoje podniku, u právních úprav 

reorganizace inspirovaných americkým Bankruptcy Code jde o reorganizaci 

založenou na principu „kontraktace“. Dle českého stejně a stejně tak 

francouzského práva musí být před soudem osvědčen, resp. prokázán úpadek či 

hrozící úpadek. 

Soudcovská sekce organizace INSOL Europe charakterizuje roli soudu v 

sanačních řízeních jako spíše vzdálenější dohled a zasahující v případě, že je 

potřeba vyřešit rychle určitou právní otázku (zejména konflikty mezi věřiteli, 

jejichž motivace díky nesourodosti pohledávek je odlišná, konverze v jiný typ 

řízení apod.)175 Pravidla Světové banky vidí roli soudu v tom, že jednání, které 

nespadá pod běžnou správu, by mělo být předmětem soudního přezkumu. Podle 

těchto pravidel by soud měl mít dostatečné dohledové pravomoci, aby vydával 

efektivní rozhodnutí, aniž by zasahoval neadekvátně do role, která přísluší 

dlužníkovi nebo insolvenčnímu správci.176 

Dalším důvodem, proč by měl soud vstoupit do vnitřních poměrů 

nezdravé společnosti je fakt, že úpadkovou situací se "bortí" veškeré ochranné a 

motivační mechanismy a vedení společnosti i společníci v podstatě rezignují na 

                                                 
175The role of the judge in the Restructuring od Companies Within Insolvencydostupné 

na InsolEurope.org 

176Principles D1.4 Principles of the Workd Bank dostupné na 

http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/the-world-bank-principles-for-

effective-insolvency-and-creditor-rights 
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svou roli, když situaci považují za "ztracenou", čímž se externí "nařízená" 

kontrola stává nezbytnou.177 

Jak už bylo řečeno výše, role soudu jako autoritativního orgánu při 

reorganizaci je dána jednak tím, že vytváří rámec pro realizaci reorganizace jako 

dohody mezi dlužníkem a věřiteli, když řídí v rámci zákonných pravidel postup 

v rámci procesu a jednak realizuje své pravomoci v rámci dohlédací činnosti. 

Pokud jde o dokazování (pominu-li řízení o incidenční spory), role soudu je 

v případě reorganizace velmi specifická. Nejenže se ve větší míře uplatní zásada 

vyšetřovací (tato zásada se uplatní zejména při osvědčování dlužníkova úpadku), 

ale zejména bude soud postaven, jak už bylo řečeno, před řešení otázek, které 

spadají spíše do ekonomické oblasti. V tomto smyslu je koncipován i německý 

insolvenční zákon, když podle § 5 InsO je insolvenční soud povinen z úřední 

povinnosti vyšetřit všechny okolnosti, které mají pro vedení insolvenčního řízení 

význam.178 V tomto smyslu bude i na soudu, aby svým zásahem vyrovnal 

informační asymetrii mezi dlužníkem a věřiteli, protože věřitelé se pochopitelně 

musí rozhodovat na základě dostatečných informací. Je však na soudu, aby 

správně vystihl, jaké informace je dlužník povinen předložit a aby dostatečně 

kvalifikovaně takovou žádost formuloval. V tomto ohledu by měl soud mít 

rovněž znalosti v oboru účetnictví a řízení podniku. V českém právu si tedy 

insolvenční správce a soud v tomto ohledu sekundují. Dle standardů a 

doporučení pro výkon pravomoci insolvenčního soudu179 by insolvenční soudce 

                                                 
177 Na tento fakt averze ke ztrátám a racionální apatie upozorňuje Tomáš Richter in 

RICHTER, Tomáš, Insolvenční právo, 2. vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2016, str. 177, 

ISBN: 978-80-7552-444-7 

178 TOMEK, Martin 

179Rescue of Business in Insolvency Law, Instrument of the European Law Institute s 

sídlem ve Vídni,  dokument je společným dílem odborníků na insolvenční právo a jeho snahou 
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měl mít znalosti v otázkách podnikání, dále by měl rozumět problematice 

vymáhání práv zajištěných a nezajištěných věřitelů v předinsolvenčním stádiu.       

Americká profesorka Jacoby upozorňuje, že moderní systém amerického 

insolvenčního práva postupně ukládá americkým soudcům různé role, a to od 

rychlého rozhodování sporů až po rozhodování v rámci oficiality i bez návrhu 

jedné ze stran. Jacoby pokládá otázku, kam až bude sahat role soudu, který bude 

„vrátným“ nezávislým na jakémkoli návrhu některé ze stran.180 Jacoby dokonce 

upozorňuje, že soudci v rámci amerického insolvenčního řízení budou 

hodnoceni na základě toho, do jaké míry budou schopni se vyhnout sporným 

bodům, a tedy meritornímu rozhodnutí. 

V rámci Kapitoly 11 Bankruptcy Act jsou soudci dokonce na základě 

zákona vedeni k tomu, aby sporná otázka byla řešena kompromisem. Posun ke 

koncepci „aktivních soudců“, kteří vstupují do vnitřních záležitostí dlužníka 

začal okolo roku 1978. Ostatně je třeba připomenout, že v rámci reorganizace 

(dle amerického Bancruptcy Act- Chapter 11) je řešeno i uspořádání mezi 

věřiteli a dlužníkem, který ještě nemusí být insolventní. Soudce Schwarzer 

dokonce apeloval na soudce a upozorňoval, že justice nemůže být (v rámci 

insolvenčního řízení) postavena na pasivních soudcích, kteří nedostatkem 

činnosti dospějí k vyčerpání účastníků, kteří mezi sebou řeší spornou otázku, 

ačkoliv tato otázka mohla být dávno vyřešena anebo alespoň zodpovězena či 

stranám naznačena tak, aby bylo zřejmé, ke které argumentaci se soud přiklání. 

                                                 
je komparace různých  evropských právních systémů v oblasti insolvence, dostupné na 

 https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user.../Instrument_INSOLVENCY.pdf 

180 JACOBY, Melissa B.: What should judges do in Chapter 11?, University of Illinois 

Law Review 2015, dostupné na 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2595276## 
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Edward Levi proto na konferenci v roce 1979 připomněl, že justice směřuje od 

„rozhodování sporu“ k jejich řešení. V tomto smyslu tedy role soudu ustupuje 

od funkce autoritativního orgánu k roli „mediátora“. Soudce Burger rovněž 

hovořil o nutnosti ústupu od „exploze sporů“ a naopak vnímání soudu jako 

„active management“ („manažerská justice“). 

V roce 1987 soudce Thomas Small ze Severní Karolíny prezentoval svou 

stať o „manažerské justici“ v insolvenčních věcech. Insolvenční soudy se v té 

době přikláněly k přístupu, který na jedné straně odmítal příliš pasivního soudce 

a na druhou stranu soudce, který prosazoval přílišný intervencionalismus. 

Příklon k „manažerské justici“ samozřejmě s sebou nesl otázku odpovědnosti 

soudce, tedy otázka, jak dalece může insolvenční soudce jednat „na vlastní pěst“. 

Do jaké míry si tedy soudce může dovolit zasahovat do věcí, aniž ho jakákoli ze 

stran k tomu přiměje svými návrhy či námitkami. Názory favorizující 

„manažerskou justici“ hovořily o tom, že díky aktivnímu přístupu soudce se 

může stát rozhodování předvídatelnější.181 

Profesorka Jacoby hovoří v souvislosti s justiční reformou i ve věcech 

insolvenčních o tom, že soudce je sice jen součást tzv. Chapter 11, nicméně 

součást velmi významná. Reformátoři by podle ní měli definovat roli soudce 

v insolvenčním řízení a na základě toho vybavit soudce takovými pravomocemi, 

aby mohli rozhodovat kompetentně a v souladu se zákonem. Na jedné straně 

tedy stojí obraz soudce jako tradičního rozhodce. Na druhou stranu někteří 

soudci se chopí své role „manažerského soudce“ s neobyčejnou vervou. Soudci, 

kteří jsou zastánci „manažerské justice“, kteří mají za to, že jsou jim svěřeny 

nezávislé, svěřenské pravomoci používají spíše „techniku“ zásady vyšetřovací, 

                                                 
181 Conference on large Chapter 11 Cases ze dne 30.1.-1.2. 2003, uveřejněná na stránkách  

www.uscourts.gov/file/largch11pdf 
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tedy jednají podle zásady oficiality. Jedná se o „angažující se“ soudce, kteří 

využívají v plné míře procesní prostředky. Na druhou stranu v rámci 

insolvenčního řízení někteří soudci zastávají i tradiční roli soudce.       

 

3.2 Legitimita ingerence soudu do správy ještě "suverénního" subjektu 

Představíme-li si řízení o reorganizaci jako snahu o úpravu poměrů uvnitř 

ekonomicky nezdravé společnosti tak, aby opět mohla fungovat jako zdravá 

společnost, pak se ingerence soudu na první pohled nemusí jevit jako nutná. 

V některých jurisdikcích, konkrétně francouzském a belgickém právním 

systému, je však upravena možnost soudu ovlivňovat chod podniku, který se 

nachází v obtížích, tedy ještě před tím, než je "oficiálně" prohlášen úpadek, a to 

na rozdíl od naší právní úpravy, kdy ingerence soudu do poměrů zdravé 

společnosti přichází zcela výjimečně. Role belgického soudu v sanačním řízení 

má dokonce poradní charakter. Belgický dohledový soudce je totiž velmi 

přiblížen dlužníkovi a doporučuje obchodnímu soudu postup při důležitých 

rozhodnutích, ačkoli ani v belgickém insolvenčním režimu nemůže belgický 

soudce dlužníkovi vnutit určitý postup či mu uložit závazná opatření.182 Dle 

francouzského obchodního zákoníku, pokud z jakéhokoli dokumentu či 

z jakéhokoli úkonu vyplývá, že společnost se nachází v obtížích a je zpochybněn 

její další vývoj, může být vedení společnosti předvoláno předsedou obchodního 

soudu, aby mohla být společně projednána opatření ke zlepšení situace. Předseda 

obchodního soudu má právo obrátit se na různé instituce (auditor, zástupci 

                                                 
182 Belgický zákonodárce zvýšil pravomoci dohledového soudce tím, že zvýšil kontrolu 

nad ním. Soudce může ukončit sanační řízení v případě, že dlužník nerespektuje zákonná 

pravidla (zejména nespolupracuje a neposkytuje zásadní informace- Koncepce dohledového či 

vyšetřujícího soudce, který rozhoduje prvoinstančně a dále obchodního soudu, existuje v Belgii, 

ve Francii 
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zaměstnanců, orgány sociálního zabezpečení, banky) za účelem zjištění 

skutečného stavu věci. Soud však nemá právo ex officio jmenovat provizorního 

správce (administrateur provisoire), dokud společnost nezastavila platby, neboť 

by to znamenalo nepřijatelnou ingerenci.   

V Belgii, jakmile se soudní orgány dozvědí o ekonomických potížích 

konkrétní společnosti, jsou povinny z úřední povinnosti zahájit řízení, které vede 

k sérii určitých preventivních opatření183. Soudní orgán je povinen shromáždit 

informace, které vedou k detekování ekonomických problémů. Soudce je 

povinen monitorovat podnik v potížích a v případě nutnosti dohodnout s 

dlužníkem nezbytná opatření. Toto připadá v úvahu pouze v případě, že 

kontinuita podniku není ohrožena v krátkém čase184. V případě, že situaci je již 

nutné urgentně řešit s věřiteli, pak mohou vyšetřovací orgány pomoci dohodu 

s věřiteli zprostředkovat. 

Dle francouzského práva pak může být zahájeno řízení za účelem 

prevence úpadku,  procédure de conciliation, jejímž smyslem je předejít úpadku 

podniku. Pokud jde o francouzská preventivní řízení, zejména řízení procédure 

de concilitation, pak jejich účelem je dohled soudu nad situací podniku 

v nesnázích a činností třetí osoby (mandataire ad hoc nebo conciliateur), jejímž 

úkolem je dospět k dohodě, v níž jsou věřitelé zavázáni k ústupkům vůči 

dlužníkovi, a ten je naopak povinen učinit opatření ve prospěch obnovy činnosti 

podniku. V případě řízení redressement judiciaire je dlužník povinen zahájit toto 

řízení v případě, že uběhne 45denní lhůta od zjištění platební neschopnosti. 

V případě, že v této lhůtě neučiní návrh na zahájení řízení redressement 

judiciaire, je soud povinen ex officio zasáhnout v tom smyslu, že zakáže 

                                                 
183 Čl. 8 zákona z 31.1. 2009 o kontinuitě podniku 

184 Tato problematika byla zmíněna v rigorózní práci autorky 
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statutárnímu orgánu vést, spravovat a kontrolovat provozování podniku.185 Na 

druhou stranu tento zásah ze strany soudu byl kvalifikován jako protiústavní 

zásah, neboť odporuje principu nestrannosti soudců.186 

V případě procédure de sauvegarde existují úkony, které bez souhlasu 

soudu nemůže činit ani dlužník sám a ani správce. Jedná se o právní úkony, které 

neodpovídají běžné správě, tedy gestion courante. 

Předchozí schválení úkonů ze strany juge commissaire je nezbytné 

k platnosti úkonu. Jedná se zejména o úkony, jejichž předmětem je uzavření 

dohody, odstoupení od smlouvy a dále zatěžování. 

V případě řízení redressement judiciare intervenuje soud vždy 

v případech, kdy se jedná o závažné právní úkony, a to v zájmu ochrany třetích 

osob a v zájmu ochrany podniku. Jedná se o tři skupiny úkonů: 

• jednak veškeré úkony, které nespadají do obvyklé správy 

• dále úhrada pohledávek, které vznikly před zahájením řízení 

• a konečně otázku výpovědí z pracovního poměru. 

Soud dále v případě řízení redressement judiciairemůže soud rozhodnout 

o tom, do jaké míry bude správci svěřeno řízení podniku. Je tedy na uvážení 

soudu, aby definoval, do jaké míry je role správce asistenční a do jaké míry se 

jedná o správu podniku. V případě řízení redressement judiciaire je plně na 

uvážení soudu, zda podnik podstoupí sanační nebo likvidační řízení. V této 

souvislosti však upozorňuje Corinne Saint Alary Houin na rozpor francouzské 

judikatury, kdy jedna část soudců se domnívá, že je možné rozhodnout o 

likvidačním způsobu řešení úpadku, aniž by se hledala možnost redressement 

judiciaire, naopak část se domnívá, že je důvod ke zrušení rozhodnutí, kde bylo 

                                                 
185 Čl. 653-8 al. 3 Code de commerce 

186 Conseil constitutionel, rozhodnutí 2012-286 ze 7.12. 2012 
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by dalšího rozhodnuto o likvidaci, aniž by se zkoumaly podmínky pro úspěšné 

uplatnění reorganizačního plánu.187 

Dle čl. L622-7 Code de commerce stanoví, že je v pravomoci soudu 

povolit dlužníkovi úkon, který není součástí běžné správy podniku a zatížit 

majetek dlužníka zajišťovacími právy. Určité úkony, které jsou v případě řízení 

sauvegarde samotnému dlužníkovi zakázány, mohou být činěny pouze 

s předchozím souhlasem soudu. 

Ve francouzském právu je velmi posílena role soudu, pokud jde o 

schvalování reorganizačního plánu. Postavení a role soudu se pak zásadně liší 

podle toho, zda se jedná o reorganizaci spočívající v cesi či v pokračování 

provozu podniku pod vedením dlužníka. Je na soudu, aby rozhodl, zda 

reorganizační plán bude spočívat v cesi či v pokračování podniku.  

V každém případě o schválení plánu rozhoduje soud poté, co byl 

předvolán dlužník, správce i zástupce věřitelů.  Soud jmenuje osobu, tzv. 

commissaire à l´exécution, kterým je většinou správce, případně zástupce 

věřitelů.  

V případě britského řízení administration je administrator oprávněn 

podat návrh na soud, aby mu udělil pokyny. V každém případě je administrátor 

povinen podat na soud návrh na ukončení řízení v případě, že se ukáže, že účelu 

řízení nemůže být dosaženo nebo že ve skutečnosti nebyly splněny podmínky 

proto, aby řízení mohlo být zahájeno 188 

Rozhodování o povolení dle francouzského práva je založeno na zásadě 

vyšetřovací, když soud může předvolat jakoukoli osobu, která by se měla 

                                                 
187SAINT ALARY HOUIN, Corinne: Droit des entreprises en difficultés, Paris, 

Montchréstien, 1996, str. 493, ISBN:2-7076-0731-2  

188 GOODE, Roy, Principles of Corporate Insolvency Law, 4. vydání, Sweet& Maxwell, 

2011, ISBN: 9780421966109   
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vyjádřit ke skutečnostem důležitým pro rozhodnutí o řízení redressement 

judiciaire. Soud může dokonce pověřit osobu, aby shromáždila informace 

důležité pro zjištění finanční, ekonomické a sociální situace.189 

 

 

3.3 Specifické postavení soudu v sanačních úpadkových řízeních 

Insolvenční soud plní v insolvenčním řízení funkci, kterou v jiných 

řízeních plnit nemusí.190Ústavní soud v nálezu I. ÚS 4008/2013 judikoval, že 

insolvenční soud je procesní subjekt s řídící pravomocí v insolvenčním řízení. 

Soud jednak zajišťuje rozhodovací činnost a na druhé straně provádí dohled nad 

ostatními procesními subjekty. Stěžovatelky v souvislosti s podáním ústavní 

stížnosti navrhly zrušení § 11 odst. 1 InsZ upravující dohlédací činnost soudu, 

protože pokud by údajně soud mohl rozhodnout jinak navzdory pokynům 

zajištěného věřitele a věřitelského výboru, pak by zmíněné ustanovení zakládalo 

pravomoc soudu neurčitým způsobem a umožňovalo údajně vykonávat své 

pravomoci libovolně a obcházet tak zákonem upravené postupy. Ústavní soud 

však v daném konkrétním případě ohledně dlužníka LESS TIMBER uvedl, že 

napadené rozhodnutí nemá žádné bezprostřední dopady do majetkové sféry 

stěžovatelek. Případná nevhodnost postupu insolvenčního soudu při reorganizaci 

úpadce bude po dle Ústavního soudu moci být posouzena až po skončení 

insolvenčního řízení, kdy bude postaveno najisto, jakou část svých pohledávek 

stěžovatelky získají zpět. Dále Ústavní soud uvedl, že stěžovatelky nejsou 

napadeným usnesením zbaveny svých práv daných jim insolvenčním zákonem 

ovlivňovat další průběh řízení, když soud pouze rozhodl, že správkyně není 

vázána konkrétními pokyny, přičemž soud vyjádřil názor pouze na jednu otázku 

                                                 
189 Čl. 621-1, 631-7, 641-1 

190 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 23/14  



 
115 

 

reorganizace. Závěrem uvedl, že jde pouze o rozpor mezi názorem krajského 

soudu stěžovatelek o rozsah vlivu věřitelů na insolvenční řízení a rozsah možné 

ingerence insolvenčního soudu do tohoto vlivu. Kontrolu nad insolvenčním 

řízením, tak jak jim ji svěřuje insolvenční zákon, stěžovatelky však v žádném 

případě neztrácejí. Nelze přitom ani mluvit o ukončení samostatně uzavřené 

součásti řízení. Ze strany stěžovatelek jde o nesouhlas s vedením řízení týkající 

se úzce vymezené otázky. Konstrukce insolvenčního zákona, byť velmi 

akcentující názor věřitelů při řešení úpadku dlužníka, obsahuje korekční 

působení insolvenčního soudu v rámci dohlédací činnosti.   

Je třeba zdůraznit, že základ celé reorganizace, tedy reorganizační plán 

získává právě v důsledku soudní pravomoci obligatorní charakter a charakter 

stability.191 Francouzský odborník na právo podniků v potížích hovoří o tom, že 

„soudní rozhodnutí schvalující reorganizační plán představuje svým způsobem 

novaci smluvních závazků, přičemž nové závazky jsou nyní nahrazeny závazky 

mající svůj základ v soudním rozhodnutí.192 Francouzské právo dává v tomto 

smyslu ovšem nebývalé pravomoci právě insolvenčnímu soudu, když nové 

závazky nejen schvaluje, ale v podstatě dotváří. 

Francouzský insolvenční soud zasahuje do kontraktační svobody 

dlužníka a druhé smluvní strany a směřuje tak k dotváření smluv, které více než 

klasickému klasické teorii relativních práv odpovídá ekonomické koncepci 

smlouvy. Insolvenční řízení dává právě soudu takové pravomoci zasáhnut do 

                                                 
191 SAINT ALARY HOUIN, Corinne: Droit des entreprises en difficultés, Paris, 

Montchréstien, 1996, str. 493, ISBN:2-7076-0731-2  

 

192 JEANTIN Michel, Le CANNU Paul: Droit commercial, Entreprises en difficulté, 7. 

vydání,  DALLOZ- Sirey, 2007, str. 78, ISBN: 978-2247055081 
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smluvních principů, a to právě z hlediska efektivity pro další provoz 

podniku/závodu. 

Pravomoc soudu je dána i v případě, že správce hodlá pokračovat ve 

smlouvě, kterou považuje podstatnou pro další fungování podniku. V takovém 

případě může požádat soud, aby mu eventuálně prodloužil lhůtu k tomuto 

rozhodnutí.  

Corinne Saint Alary Houin zdůrazňuje, že soud má velké pravomoci 

k dotváření reorganizačního plánu, což podtrhuje procesní charakter 

reorganizace. Ve francouzském právu je to právě soud, kdo rozhoduje o tom, 

který ze způsobů reorganizace je vhodnější, zda prodej podniku nebo 

pokračování v jeho provozu, aniž by došlo ke změně vlastníka. Pouze ve fázi, 

kdy věřitelé s dlužníkem konzultují sestavení reorganizačního plánu, dominuje 

kontraktační charakter, během níž se formuje společná vůle. Na rozdíl od 

amerického práva, které má silně kontraktační charakter, je francouzské 

insolvenční právo velmi striktně formovaný proces.  

Francouzské soudy preferují schválit reorganizační plány, které 

představují pokračování v provozu podniku pod stejným vedením, resp. s tím, 

že je jmenován jiný statutární orgán. Na druhou stranu v případě, že zde nejsou 

dány podmínky pro pokračování podniku pod stejným vedením, soud není 

povinen ex officio hledat řešení pro eventuální pokračování provozu podniku. 

Dle francouzského práva je plán postupným vyústěním dohody mezi 

dlužníkem, správcem, věřitelským výborem, auditorem a případně zástupcem 

zaměstnanců.  

V tomto smyslu upozorňuje Tomáš Richter na nebezpečí, které by mohlo 

nastat v případě, že by schůze věřitelů prostou většinou zbavila dlužníka sestavit 

reorganizační plán, a přitom nepověřila sestavením plánu nějakého přihlášeného 

věřitele, mohlo by to vést k řešení úpadek konkursem, čímž by se obešel 
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požadavek přísnější většiny nutné pro přeměnu reorganizace v konkurs. Pokud 

by totiž soud k takovému výsledku dospěl, bylo by jistě vhodné, aby sestavením 

plánu pověřil ve smyslu § 339 odst. 6 některého z přihlášených věřitelů, který 

navrhl povolení reorganizace a nehlasoval o zbavení dlužníka přednostního 

práva na sestavení reorganizačního plánu. Je v tomto smyslu samozřejmě na 

úvaze soudu, zda takovouto možnost přihlášenému věřiteli poskytne, nicméně 

soud by měl vzít v potaz všechny okolnosti, zejména zda takový věřitel vůbec 

může mít podporu ostatních věřitelů. Mělo by se tedy jednat o věřitele, u něhož 

existuje skutečná naděje na to, že jím předložený reorganizační plán může být 

schválen. Soud totiž musí zvážit, zda by takovým postupem pouze 

neprodlužoval fázi přípravy reorganizačního plánu, což samozřejmě představuje 

značné náklady na majetkovou podstatu. 

 

3.4 Substituce vůle věřitelů rozhodnutím soudu a její limity 

Soud autoritativně rozhoduje o způsobu řešení úpadku v případě, že se 

konala schůze věřitelů, avšak nebyla schopna dosáhnout přijetí rozhodnutí o 

tom, zda úpadek bude řešen konkurzem anebo naopak bude úpadek řešen 

reorganizací. Věřitelé totiž mají právo, nikoli však povinnost přijmout usnesení 

o způsobu řešení úpadku. Takový případ může nastat v případě pasivity věřitelů 

nebo v případě, že nebylo dosaženo příslušného kvóra. V takovém případě se již 

plně uplatní diskreční pravomoc soudu – soud tedy bude muset posoudit, zda je 

navrhovanou reorganizací sledován poctivý záměr. Jednalo by se ovšem o 

případ, kdy by návrh na povolení reorganizace podával přihlášený věřitel (což 

samo o sobě je poměrně výjimečné, neboť předpokládá relativní pasivitu 

dlužníka, která ovšem v případě reorganizace je nežádoucí) a dále pasivitu či 

nerozhodnost věřitelů při hlasování (či existenci naprosto heterogenních zájmů). 

Toto vše je předpokladem spíše toho, že reorganizace nebude úspěšná.   
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Dle § 323 InsZ musí návrh na povolení reorganizace schválit schůze 

věřitelů, což znemožňuje soudu přijmout návrh na povolení reorganizace proti 

vůli většiny věřitelů v případě věřitelského návrhu. Podle ustanovení § 152 InsZ 

je soud povinen postupovat při rozhodování o řešení způsobu úpadku tak, jak 

hlasovala schůze věřitelů. Jak již bylo uvedeno výše, oproti zákonu o konkursu 

a vyrovnání je v insolvenčním zákoně značně posíleno postavení věřitelů. Pokud 

tedy schůze věřitelů přijala rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, pak je obsahem 

takového rozhodnutí soud vázán. Rozhodne-li tedy schůze věřitelů o způsobu 

řešení úpadku konkursem, je insolvenční soud takovým rozhodnutím vázán 

navzdory podanému návrhu na povolení reorganizace. Případný názor soudu o 

tom, že návrhu na povolení reorganizace by bylo bývalo možné vyhovět, je 

irelevantní. Toto však platí pouze v případě, že návrh na povolení reorganizace 

podal přihlášený věřitel. Pokud se věřitelé shodnou na reorganizaci, toto jejich 

rozhodnutí bude prosazeno, a to i v případě, že soud zastává názor, že tento 

zvolený způsob řešení úpadku není vhodný. Soud v tomto případě je povinen 

podvolit se vůli věřitelů a je pouhým garantem zákonnosti rozhodnutí o povolení 

reorganizace.193 Byla-li by zde navíc konkurence reorganizačního plánu ze 

strany dlužníka přijatého dopředu kvalifikovanými většinami, pak by takový 

postup měl přednost rozhodnutím schůze věřitelů o řešení úpadku. 

Pokud ovšem podal návrh na povolení reorganizace dlužník, soud 

nepotřebuje ke svému rozhodnutí souhlas schůze věřitelů.194 Podle rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ve vztahu k dlužníkovým pokusům o povolení reorganizace 

totiž ustanovení § 152 InsZ dovoluje insolvenčnímu soudu pominout usnesení 

                                                 
193 Soud je povinen v takovém případě ve smyslu § 150 InsZ osvědčit, že se jedná o 

dlužníka, u kterého je reorganizace přípustná (z povahu subjektu či velikostního kritéria) 

194 KOTOUČOVÁ a kol.,: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

komentář, 1. vydání, Praha, C.H.BECK, 2010, str. 791 ISBN: 978-80-7400_320-2  
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přijaté schůzí věřitelů podle  150 InsZ, jen je-li zde již reorganizační plán 

předložený dlužníkem a přijatý všemi skupinami věřitelů (jedná se v tomto 

případě o dlužníka, který nesplňuje kvantitativní podmínky reorganizace), se 

kterým je takové usnesení v rozporu. Proto včasné podání jinak přípustného 

podání návrhu na povolení reorganizace závaznost usnesení schůze věřitelů 

přijatého podle § 150 InsZ neprolamuje, a to ani tehdy, je-li spolu s ním 

předložen reorganizační plán, který ovšem nebyl schválen podle § 152 InsZ.195 

V tomto smyslu tedy převáží role dlužníka nad věřitelskou iniciativou, 

když dle § 54 InsZ soud má právo zrušit rozhodnutí schůze věřitelů za 

předpokladu, že odporuje společnému zájmu věřitelů, přičemž ovšem zde platí 

výjimka, která představuje rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a o 

reorganizačním plánu – v těchto případech soud nemůže zasahovat do 

rozhodovací pravomoci schůze věřitelů. Pokud ovšem dlužník předložil po 

rozhodnutí o úpadku reorganizační plán přijatý všemi skupinami věřitelů, pak 

naopak soud má právo rozhodnout o usnesení a schválit reorganizační plán 

předložený dlužníkem a schválený potřebnou většinou. 

Přestože předjednanou, konsenzuální reorganizaci, tedy takovou, která je 

navrhována podle § 148 odst. 2 InsZ196, kdy je navrhován spolu s insolvenčním 

návrhem reorganizační plán schválený potřebným kvórem, můžeme chápat jako 

zákonem předvídanou dohodu mezi dlužníkem a věřiteli, když cílem je zkrátit 

kontraktační proces a dobu nejistoty ohledně způsobu řešení dlužníkova úpadku, 

                                                 
195Usnesení Nejvyššího soudu České Republiky ze dne 20.1.2011, sp. zn. 29 NSCR 

30/2010, http://kraken.slv.cz/29NSCR30/2010 

196 O návrh na tzv. předbalenou (pre-packed) reorganizaci jde v případě, že dlužník 

spolu s insolvenčním návrhem, v němž navrhuje povolení reorganizace, předloží reorganizační 

plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných a alespoň polovinou všech nezajištěných 

pohledávek počítaných podle hodnoty pohledávek   
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nelze přesto § 148 odst. 2 InsZ aplikovat automaticky bez použití soudní 

diskrece. K otázce, jestli soud v těchto případech smí návrh dlužníka na povolení 

reorganizace doložený reorganizačním plánem přijatým potřebným počtem 

věřitelů podle hodnoty pohledávek zamítnout pro některý z důvodů § 326 InsZ 

(zejména tedy opakovaný návrh nebo návrh, jímž je sledován nepoctivý záměr). 

Komentář Jiřiny Kotoučové k insolvenčnímu zákonu uvádí, že důvody pro 

zamítnutí návrhu na povolení reorganizace by měly být reflektovány i zde, a to 

přesto že míra upřednostnění vůle věřitelů je vyjádřená právě přijetím plánu197. 

K tomuto závěru dospěl i Ústavní soud198, kdy zdůrazňuje, že i při 

aplikaci § 148 odst. 2 InsZ je nutno zohlednit základní principy insolvenčního 

řízení vyjádřené v § 5 písm. a) InsZ, tedy princip ochrany věřitelů a princip 

hodnocení poctivého záměru. Ústavní soud tak konstatuje, že vzhledem k tomu, 

že nemusí být známi ještě všichni věřitelé, když v době předjednaného 

reorganizačního plánu neskončila lhůta k přihlášení pohledávek, a tudíž by 

schválení reorganizačního plánu mohlo být pouze zdánlivé, nemůže postupovat 

„formalisticky“, když riziko, kterému by byli věřitelé vystaveni, je nepřiměřeně 

vysoké v porovnání s výhodami, které mohou věřitelům a dlužníkovi 

z okamžitého povolení plynout.  

Rozhodování soudu coby tzv. strážce společného zájmu věřitelů 

připomíná soud i v rozhodnutí ve věci dlužníka CLASIDES. Pokud jde totiž 

splněna podmínka zákonnosti, ekonomické výhodnosti a absence nepoctivého 

zájmu, pak soud reorganizaci povolí, a to i přes odmítavé stanovisko 

jednotlivých věřitelů či některých skupin věřitelů. Znamená to tedy, že 

                                                 
197 .KOTOUČOVÁ a kol.,: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), komentář, 1. vydání, Praha, C.H.BECK, 2010, str. 320, ISBN: 978-80-7400_320-2  

198Nález Ústavního soudu III ÚS 2849/17, dostupné na 

https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=100022&pos=1&cnt=1&typ=result 
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reorganizace může být do jisté míry věřitelům vnucena a ti pak na ni mají vliv 

až v dalším průběhu reorganizace ve chvíli, kdy hlasují o reorganizačním plánu. 

Soud je tedy tím, kdo garantuje věřitelům, že jim nebude vnucena reorganizace, 

která sleduje nepoctivý záměr. 199Jak uvádí Smrčka200, prakticky si lze představit 

postup ve smyslu § 148 odst. 2 InsZ představit pouze u malých společností 

s omezeným množstvím věřitelů právě proto, že soud nebude schopen posoudit, 

zda zákonný požadavek na schválení předepsanou většinou odpovídá realitě či 

nikoli.  

V každém případě, i přestože ve fázi povolení reorganizace existují 

věřitelé, které s reorganizací nesouhlasí, soud je oprávněn ve smyslu společného 

zájmu věřitelů rozhodnout o povolení reorganizace za předpokladu, že je splněna 

subjektivní přípustnost reorganizace, je nabídnuto dostatečné uspokojení 

pohledávek a je zde absence nepoctivého záměru ze strany dlužníka. V tomto 

smyslu tedy může insolvenční soud reorganizaci nesouhlasícím věřitelům vnutit.  

Proto naopak ve věci Rezidence Kavčí hory soud konstatoval kromě jiného, že 

ve fázi rozhodování povolení reorganizace i přes předložený reorganizační plán 

předložen dlužník neuvedl ať již úmyslně nebo z nedbalosti všechny své věřitele, 

což by se projevilo poté, co by se věřitelé přihlásili se svými pohledávkami ve 

lhůtě k tomu určené.201 

Přestože insolvenční soud nemá pravomoc zasahovat do obsahu 

reorganizačního plánu, který je dílem dohody mezi dlužníkem a věřiteli (protože 

i případě, že je výjimečně reorganizace realizována podle věřitelského plánu, je 

                                                 

 

 

200 KOTOUČOVÁ, J a kol.: 

201Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5.10. 2015, sp.zn. 4 VSPH 646/2015, 

http://kraken.slv.cz/4VSPH646/2015 
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reorganizaci uskutečňuje dlužník), je oprávněn na návrh dotčeného věřitele nebo 

předkladatele plánu rozhodnout autoritativně o zařazení tohoto věřitele do jiné 

skupiny, než stanoví soud.  Naopak v případě insolvenčního řízení na dlužníka 

SUGAL s.r.o. dlužník a někteří věřitelé namítali nesprávný postup insolvenčního 

soudu na schůzi věřitelů spočívající v tom, že insolvenční soud rozhodl o změně 

zařazení jednotlivých věřitelů do skupin vytvořených reorganizačním plánem. 

Odvolací soud202 konstatoval, že jednak proti rozhodnutí soudu o zařazení do 

skupin není odvolání přípustné a navíc, že nesdílí názor, že postup soudu je 

svévolný a změnil tak reorganizační plán. Soud byl toho názoru, že zde svévolně 

neuplatňoval soudní diskreci, nýbrž že rozhodl na základě návrhu dotčeného 

věřitele. V této souvislosti upozorňuje Tomáš Richter na problematičnost 

rozhodnutí soudu, když zákon nedává možnost odvolání proti takovému 

rozhodnutí a dále že nedodržel kritérium hlasování a stejného uspokojení ve 

smyslu § 337 odst. 1 InsZ. Postupu soudu tak vytýká, že návrh na přezkoumání 

rozdělení dle § 337 odst.6 InsZ tak de facto brzdí přezkoumání podle § 337 odst. 

5 InsZ.203 

Pokud jde o uplatňování soudní diskrece a posuzování poctivosti záměru 

při povolení reorganizace, pak lze jistě souhlasit se Smrčkou, že k tomuto 

posouzení by mělo dojít v případě, že o reorganizaci usiluje dlužník. Zdůrazňuje, 

že takové omezení by nemělo smysl, když kvalifikovaná skupina věřitelů může 

prosadit dlužníkovo vyřazení ze zpracování reorganizačního plánu ve smyslu § 

150 InsZ a omezit jeho možnosti podílet se na reorganizaci.204 

                                                 
202Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12.11. 2012, sp.zn. 3 VSOL 731/2012, 

dostupné na http://kraken.slv.cz/3VSOL731/2012 

203 T. Richter, Insolvenční právo 

204KOTOUČOVÁ a kol.,: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

komentář, 1. vydání, Praha, C.H.BECK, 2010, str. 797, ISBN: 978-80-7400_320-2  
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Na druhou stranu, soud může schválit i bez vědomí nebo proti vůli 

věřitelů návrh na povolení reorganizace i do jisté míry proti vůli věřitelů, 

přičemž podle § 328 InsZ není proti rozhodnutí o povolení reorganizace odvolání 

přípustné.  

Můžeme tedy shrnout, že buďto soud nebo schůze věřitelů jsou těmi 

orgány, které rozhodují o připuštění dlužníka ke snaze o reorganizaci. V případě, 

že se jedná dlužnický návrh, pak o takovém návrhu nemusí rozhodovat schůze 

věřitelů, nicméně soud jej podrobí zkoumání z hlediska zákonnosti, ekonomické 

výhodnosti a poctivosti záměru. Tak pravděpodobně bude muset postupovat i 

v případě, že je dlužníkem předložen "předbalený" reorganizační plán. 

V případě věřitelského návrhu na povolení reorganizace, který bude muset být 

podroben schvalování na schůzi věřitelů, bude soud rozhodnutím věřitelů vázán. 

Jediné, co soud je povinen přezkoumat je hledisko zákonnosti.  Na druhou stranu 

je potřeba zdůraznit, že soud je povinen zkoumat hledisko poctivosti záměru 

kdykoliv v průběhu celého řízení. Pokud by tedy vyšlo najevo kdykoli v průběhu 

řízení, že prosazováním reorganizačního plánu je sledován nepoctivý záměr, pak 

musí rozhodnout o přeměně v konkurs.   

Pokud jde o francouzské insolvenční řízení, jak bylo již řečeno výše, 

intervence soudu je podstatně významnější než v jiných právních řádech. Soud 

je vlastně „architektem“ celé reorganizace, neboť řídí celý tento proces. Podle 

E. Jouffina úkony soudu, které mají zajistit efektivní ochranu zájmu ve prospěch 

reorganizace znamenají rovněž omezení principu smluvní svobody. V tomto 

ohledu soud jedná spíše než coby nezávislý třetí jako jedna ze smluvních stran, 

neboť ovlivňuje samotný obsah závazků.  
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Tak v případě, že je podnik/závod převáděn na jiného vlastníka, podle čl. 

621-88 Code de commerce soud rozhodne, které z nájemních, leasingových či 

dodavatelských smluv mají být ze strany administrátora převedeny na nového 

vlastníka. Zákon tedy dává soudu možnost autoritativně vnutit novému 

vlastníkovi pokračování ve smlouvě, aniž by k tomu daly souhlas obě smluvní 

strany. Soud je v tomto případě limitován úvahou, zda je plnění z takové 

smlouvy pro podnik nezbytné. V tomto případě je soud nadán pravomocí 

rozhodovat o ekonomických otázkách. Je samozřejmě otázka, zda je schopen 

takovou úvahu činit, neboť se nejedná o rozhodovací činnost na základě 

provedeného dokazování, nýbrž o úvahu, která spadá do pravomoci obchodního 

vedení společnosti. Při své úvaze soud vychází z dokumentů předložených 

správcem. V případě, že druhá smluvní strana vznese v rámci principu 

kontradiktornosti námitky proti tomu, aby se v plnění smlouvy dále pokračovalo, 

soud přesto není těmito námitkami vázán. Soud je tedy autonomní ve své 

ekonomické úvaze. V tomto smyslu je zajímavé rozhodnutí odvolacího soudu v 

Colmar205, podle kterého má soud právo ověřit, zda je smlouva nutná pro udržení 

provozu podniku. Soud v žádném případě nemá na základě své rozhodovací 

pravomoci nahrazovat jednu ze smluvních stran. Pokud by soud ignoroval 

námitky strany kupující, která si je vědoma toho, které smlouvy jsou podstatné 

pro provoz podniku, byl by postup nesprávný. Pokud by tedy soud rozhodl o 

převodu smluv, které nejsou pro provoz podniku důležité, přispěl by tím 

k nezdaru reorganizace. Vzhledem k tomu, že celý proces reorganizace je 

založen na ekonomické analýze a uvážení, převáží při rozhodování o smlouvách 

nikoli tradiční posouzení relativních práv, ale právní vztah bude posouzen čistě 

                                                 
205 Rozhodnutí Odvolacího soudu v Colmar ze dne 13. června 1990, D. 1991  
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z hlediska vhodnosti, když v případě reorganizace je smlouva považována za 

určitou „majetkovou hodnotu“ sloužící ve prospěch reorganizace.  

V soudním rozhodnutí206 ve věci dlužníka Hájek a.s. soud uvedl, že 

jestliže insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku dlužníka nespojil rozhodnutí 

o způsobu jeho řešení (protože k tomu podmínky vymezené v § 148 IZ nebyly 

dány), rozhodne o něm samostatným usnesením dle § 149 IZ s tím, že nejde-li o 

povolení oddlužení dle odst. 2 tohoto ustanovení, rozhodne o způsobu řešení 

úpadku (reorganizací nebo konkursem) do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku, 

nejdříve však po skončení schůze věřitelů tímto rozhodnutím svolané, ledaže 

podmínky pro takové rozhodnutí nastaly již před svolanou schůzí (k tomu viz 

závěry usnesení Nejvyššího soudu č.j. KSBR 27 INS 3089/2009, 29 NSČR 

30/2010-B-34 ze dne 20.1.2011). Má-li soud rozhodnout o způsobu řešení 

úpadku dle § 149 odst. 1 IZ, po skončení schůze věřitelů konané po rozhodnutí 

o úpadku, musí na ní být projednány dosud nevypořádané návrhy na způsob 

řešení úpadku, tedy včetně podaných návrhů na povolení reorganizace ve smyslu 

§ 325 InsZ, z nichž návrhy věřitelů bezpodmínečně podléhají schválení schůzí 

věřitelů ve smyslu § 323 odst. 1 a § 326 odst. 1 písm. c) InsZ). Přijme-li schůze 

věřitelů předepsanou většinou ve smyslu § 151 IZ usnesení o způsobu řešení 

úpadku dlužníka, insolvenční soud je tímto usnesením dle § 152 IZ-nejde-li o 

případ uvedený ve druhé větě tohoto ustanovení-vázán, a tedy podle něj o 

způsobu řešení dlužníkova úpadku rozhodne. Výsledek hlasování o tom, zda 

schůze věřitelů povoluje způsob řešení dlužníkova úpadku reorganizací (v jehož 

rámci se vyslovuje k návrhům na reorganizaci, pokud byly podány), anebo o 

tom, že způsobem dlužníkova úpadku má být konkurs, vychází vždy z rozsahu 

                                                 
206Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8.4. 2011, 3 VSPH 324/2011, dostupné na 

http://kraken.slv.cz/3VSPH324/2011 
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hlasovacích práv na schůzi přítomných věřitelů (přihlášených ke dni 

předcházejícímu konání schůze), pro něž je určující stav přezkoumání přihlášené 

pohledávky příslušného (hlasujícího) věřitele a rozhodnutí schůze věřitelů či 

soudu o hlasovacích právech přítomných věřitelů.  

Je zřejmé, že pokud bylo rozhodnutí o úpadku dlužníka odvolacím 

soudem zrušeno, musí stejný osud nutně stihnout i rozhodnutí soudu, jímž 

způsob řešení tohoto úpadku určil.  

Současně však za takové situace nelze dospět k jinému závěru, než že pozbývá 

opodstatnění i rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení reorganizace, pokud-

jak je tomu právě v posuzovaném případě-bylo vydáno dle stanoviska věřitelů, 

jež k tomuto navrženému způsobu řešení úpadku zaujali na své schůzi konané 

po rozhodnutí o úpadku, tj. v poměrech tímto rozhodnutím nastolených. Tím je 

především míněno, že předmětem věcného posouzení tu mohly být jen návrhy 

na povolení reorganizace, jejich včasnost omezovaly lhůty vázané právě k 

rozhodnutí o úpadku (resp. k termínu schůze věřitelů jím svolané), a že také 

ovšem okruh věřitelů, kteří mohli o těchto návrzích na schůzi hlasovat, byl 

determinován konečnou lhůtou pro podávání přihlášek připínající se k 

rozhodnutí o úpadku. Konkrétní rozsah hlasovacích práv na schůzi přítomných 

věřitelů se přitom odvíjel od výsledků přezkoumání jejich pohledávek, jež se 

uskutečnilo na jednání nařízeném v rozhodnutí o úpadku. I samo věcné 

posouzení uskutečnitelnosti či vhodnosti navrženého způsobu reorganizace 

nutně vycházelo z momentálního stavu věci, včetně daného rozsahu 

přihlášených pohledávek, stavu jejich přezkoumání a aktuálního rozsahu 

pohledávek za majetkovou podstatou, k jejichž uspokojení by v rámci 

reorganizace mělo dojít. 

V americkém prostředí reorganizace se uplatňuje zejména kontrolní 

pravomoc ze strany soudu, přičemž tento přístup vyžaduje zkušenosti a znalosti 
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soudce zejména z ekonomického prostředí. Soudce pak musí rozhodnout, zda je 

takové jednání dlužníka v zájmu věřitelů či nikoli.207 

Také dle britské právní úpravy, ačkoli tato pravomoc je odvozována 

jinak, je soud tím, kdo vykonává kontrolní pravomoc nad administrátorem jako 

osobou s dispozičním oprávněním. Povaha této kontrolní pravomoci je však jiná, 

protože administrátor je vlastně úředníkem insolvenčního soudu. Ve smyslu § 

68 IA Schedule může dokonce soud udělovat autoritativní pokyny ve vztahu 

k jednání administrátora.   

Pokud jde o francouzské řízení redressement judiciaire je to soud, kdo 

určuje oprávnění správce při realizaci plánu, jehož předmětem je prodej podniku.  

V případě francouzské procedury sauvegarde je francouzský soud rovněž 

oprávněn neschválit plan de sauvegarde v případě, že nejsou dostatečně 

chráněny všechny zájmy věřitelů. 

 

3.5 Uplatnění principů při rozhodování o reorganizačním plánu 

Soud poté, co se vyslovili k reorganizačnímu plánu věřitelé, jej posoudí 

a případně schválí či nikoli, přičemž insolvenční zákon dává soudu široký 

prostor k posouzení plánu jednak v případě, že s ním nesouhlasí většina věřitelů, 

tak na druhé straně v případě, že s ním většina věřitelů souhlasí. 

Přezkoumání reorganizačního plánu soudem, které tvoří limity 

dispoziční volnosti účastníků – dlužníka a věřitelů, spočívá v aplikaci principu 

legality, tedy z hlediska splnění formálních předpokladů, a poctivosti záměru ve 

smyslu 348 InsZ, tedy řešení úpadku právě předloženým plánem. Soud však je 

povinen v tomto směru posuzovat i otázky ekonomické, zejména výhodnosti 

reorganizace oproti jiným způsobům úpadku. V rámci přezkoumání legality 

                                                 
207 § 363 USBC 
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soud přezkoumává také otázku rozdělení jednotlivých věřitelů do skupin a jejich 

uspokojení, kdy, jak bylo řečeno výše, se jedná o jedinou možnost zásahu do 

obsahové stránky reorganizačního plánu. Soud je povinen v tomto případě 

porovnávat jednotlivá kritéria pro rozdělení věřitelů do tříd, a to s ohledem na 

konkrétní případ. 

Na druhou stranu, limity použití zásady spravedlnosti jsou dány aktivitou 

věřitelů a principem kontradiktornosti. Pokud by se totiž stalo, že např. věřitelé 

odkoupí pohledávky jiných věřitelů za účelem dosažení nadpoloviční většiny co 

do počtu hlav a hodnoty pohledávek, pak v případě, že tuto skutečnost namítne 

věřitel, soud se jí bude v každém případě zabývat a je větší pravděpodobnost, že 

dospěje k závěru, že takový postup odporuje poctivému záměru. Pokud by žádná 

taková námitka ze strany věřitele nepadla, pak pravděpodobně, i kdyby 

znamenala určitou kalkulaci ze strany předkladatele plánu, pravděpodobně by 

pragmatičnost (tedy snaha o přijetí plánu) zvítězila nad snahou o absolutní 

spravedlnost. Mám za to, že soud, ačkoli přistupuje k přezkoumání zařazení do 

skupin ex officio, musí též prosadit princip rychlého a efektivního rozhodování. 

Test proveditelnosti (tedy získání plnění, jehož současná hodnota je ke 

dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které 

by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkurzem) 

reorganizačního plánu je upraven v § 1129 USBC a v § 348 InsZ. Je otázka, zda 

podle českého práva je insolvenční soud oprávněn zkoumat za předpokladu, že 

je reorganizační plán přijat všemi skupinami věřitelů.  

 K tomu insolvenční soud ve věci dlužníka TOS,208 a.s. uvedl, že zákon 

rozlišuje – při schválení reorganizačního plánu insolvenčním soudem – zda byl 

                                                 
208

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 17.12. 2010, 3 VSPH 699/2010, 

dostupné na http://kraken.slv.cz/3VSPH699/2010 
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mezi všemi věřitelskými skupinami dosažen konsensus o reorganizačním plánu, 

anebo nikoliv. V případě úplného věřitelského konsensu insolvenční soud 

přezkoumá pouze splnění podmínek uvedených v § 348 odst. 1 písm. a), b), d) a 

e) InsZ. Tyto podmínky samozřejmě soud zkoumá ve vztahu ke všem skupinám 

věřitelů (nesouhlas některé z nich je zde protimluvem). V případě neúplného 

věřitelského konsensu, tedy kdy nejméně jedna věřitelská skupina plán nepřijala 

a současně nejméně jedna věřitelská skupina, mimo věřitele podle § 335 InsZ, 

reorganizační plán přijala, insolvenční soud přezkoumá jak splnění podmínek 

podle § 348 odst. 1 písm. a), b), d) a e), tak současně splnění podmínek podle 

odstavce druhého § 348 InsZ. 

K tomu pak soud ve věci dlužníka CBPS s.r.o.209 uvedl, že ustanovení § 

348 InsZ upravuje ve dvou odstavcích, v závislosti na tom, zda bylo dosaženo 

úplného souhlasu věřitelských skupin, dva různé okruhy podmínek, 

přičemž úprava v odstavci prvém je k úpravě v odstavci druhém v poměru 

speciality. To znamená, že má-li soud zkoumat určitou podmínku, vymezenou 

v odstavci druhém, zabývá se jí jen tehdy, jestliže platí předpoklad stanovený 

v odstavci druhém (hypotéza), tedy není-li dosaženo úplného konsensu skupin 

věřitelů. Tedy platí, že podmínky, které zákon stanoví v odstavci druhém, soud 

nepřezkoumává ani v rámci zkoumání podmínky zákonnosti podle odst. 1 písm. 

a) nebo poctivosti podle odst. 1 písm. b) IZ. Z uvedeného plyne, že soud se 

v případech úplného konsensu nezabývá otázkou rovnosti zacházení s věřiteli, 

uskutečnitelnosti reorganizačního plánu ani spravedlností reorganizační plánu 

ve smyslu § 349 (argumentem může být též i ustanovení § 338 odst. 3 IZ). 

                                                 
209

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28.7. 2009, 1 VSPH 343/2009, dostupné 

na http://kraken.slv.cz/1VSPH343/2009 
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Dle amerického práva však platí, že test legality a proveditelnosti je 

insolvenční soud povinen provést vždy. V tomto případě se tedy jedná o zásah 

do smluvní autonomie mezi dlužníkem a věřiteli. Čl. 1129 USBC v tomto 

smyslu ukládá soudu, aby reorganizační plán schválený všemu skupinami 

zkoumal ještě z hlediska celkem třinácti požadavků, zejména otázku 

proveditelnosti a otázku „nejlepšího zájmu“. Je potřeba zdůraznit, že test 

nejlepšího zájmu se týká také věřitelů, kteří nesouhlasili s reorganizačním 

plánem, nicméně byli přehlasováni věřiteli, kteří v rámci skupiny souhlasili. Tito 

disentující věřitelé tedy musí obdržet alespoň tolik, kolik by obdrželi v případě, 

že úpadek by byl řešen likvidačně. 

Pokud jde o proveditelnost, jedná se o otázku ekonomického posouzení 

ze strany soudu, tedy o posouzení, zda je v silách dlužníka reorganizaci skutečně 

úspěšně završit.   

V insolvenčním případě JOB AIR Technik a.s. soud rozhodoval o 

případném schválení reorganizačního plánu, když na schůzi věřitelů plán nebyl 

přijat skupinou nezajištěných věřitelů. Podle usnesení Nejvyššího soudu České 

republiky vydaného pod 29 NSČR 43/2013 pro závěr, že je splněna podmínka 

uvedená v § 348 odst. 1, písm. d)  InsZ postačuje-tam, kde není jiné dohody s 

věřitelem nebo věřiteli (o nižším plnění)-skutkově podložený úsudek, že 

současná hodnota plnění, které má každý věřitel získat podle reorganizačního 

plánu, je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota 

plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem. 

Nejvyšší soud také konstatoval, že z ustanovení § 348 odst. 1, písm. d) InsZ 

vyplývá, že důvod schválit reorganizační plán je dán dokonce i tehdy, bude-li 

současná hodnota plnění, které mají věřitelé při reorganizaci obdržet stejná jako 

hodnota plnění, které by zřejmě obdrželi, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen 

konkursem. I kdyby důsledkem provedené reorganizace bylo-jak soud prvního 
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stupně v odůvodnění svého rozhodnutí uvádí - vyplacení prakticky pouze 

jediného zajištěného věřitele a v případě všech ostatních věřitelů by byla míra 

uspokojení se zohledněním nákladů řízení v podstatě nulová , tedy jinak řečeno 

stejná jako hodnota plnění, které by (nezajištění) věřitelé zřejmě obdrželi, kdyby 

dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, je, jak shora vyloženo, důvod schválit 

reorganizační plán bezpochyby dán.  

 Soud řešil otázku poctivého záměru ze strany dlužníka, když soud 

prvního stupně vytkl dlužníkovi nekorektní přístup, když dlužník udělil souhlas, 

aby dluh vůči jeho věřiteli Česká spořitelna, a.s. za něj uhradila třetí osoba. Soud 

sice konstatoval, že plnění dluhu dlužníkem pomocí jiné osoby je jednáním 

právem povolené, upozornil ovšem na skutečnost, že věřitel Česká spořitelna, 

a.s., jako věřitel s nezajištěnou pohledávkou hlasoval ve skupině nezajištěných 

věřitelů na schůzi věřitelů, přičemž tato skupina hlasovala proti přijetí 

reorganizačního plánu. Podle názoru soudu ovšem pouze ze skutečnosti, že 

dlužník svým souhlasem umožnil splnění svého dluhu pomocí třetí osoby, čímž 

byla ukončena účast tohoto věřitele, nevede samo o sobě k závěru o nepoctivém 

záměru dlužníka neopravňuje, když věřitel Česká spořitelna, a.s. by byl jediným 

věřitelem skupiny nezajištěných věřitelů, který by se eventuálně proti 

případnému rozhodnutí soudu o schválení reorganizačního plánu odvolal. Pro 

posuzování podmínky, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně 

předpokládat, že reorganizačním plánem není sledován nepoctivý záměr 

vycházel, rozhodně pro závěr, že uvedená podmínka splněna nebyla, nesvědčí a 

nesvědčí ani pro závěr o rozporu reorganizačního plánu s insolvenčním zákonem 

či jinými právními předpisy.  

 Jestliže je tedy v pravomoci soudu postavit se proti vůli věřitelů, pak 

soud musí postupovat podle zákonem definované hodnoty budoucího plnění, 

kterou považuje za spravedlivou, a jednotlivě vůči každé věřitelské skupině a 
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uvnitř každé věřitelské skupiny. Soud tedy může na základě vlastního rozhodnutí 

dospět k závěru, že plán je spravedlivý, a i přesto, že většiny věřitelů ve 

skupinách jej za spravedlivý nepovažují. Smrčka upozorňuje na to, že úvaha 

soudu bude postavena na odhadu a předpokladu, nikoliv na objektivní znalosti, 

čímž s sebou nese velký díl subjektivity.210 

Z tohoto důvodu nemohl být schválen reorganizační plán u dlužníka 

FOUNDEIK s.r.o., protože nebyla dodržena podmínka, že by zajištění věřitelé 

získali plnění v takové výši, jak je jejich zajištění oceněno ve znaleckém 

posudku a současně nebyla splněna podmínka, že v reorganizačním plánu získají 

k zajištění pohledávek stejný nebo obdobný druh zajištění, v témže pořadí a ke 

stejnému majetku dlužníka, případně k jinému majetku stejné hodnoty, 

stanovené ke dni účinnosti reorganizačního plánu. Vzhledem k tomu, že 

z reorganizačního plánu neplynulo, zda trvá původní zajištění či zda vzniká 

nové, nemohl tento nedostatek soud nahradit svým rozhodnutím, protože pouze 

reorganizační plán může určit konkrétní nové závazky vůči věřitelům. Vůči 

těmto věřitelům tedy vůbec nebylo možné určit spravedlnost plánu.211 Dále 

nezajištěným věřitelům mělo náležet 10% jejich přihlášených pohledávek, 

přičemž dlužníkovi až na výjimky měla zůstat majetková podstata, tzn. že 

společníkovi dlužníka zůstane zachován celý podíl ve společnosti i po splnění 

reorganizačního plánu, který nepředpokládá likvidaci ani změnu vlastnických 

                                                 
210HÁSOVÁ, J.: Insolvenční zákon, komentář, 2. vydání, Praha, C.H.BECK, 2014, str. 

1118, ISBN: 978-80-7400-555-8 

211 U nezajištěných věřitelů se reorganizační plán považuje za spravedlivý, jestliže podle 

něj má každý věřitel obdržet plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního 

plánu není nižší než jmenovitá hodnota jeho zjištěné pohledávky s úrokem ke dni účinnosti 

reorganizačního plánu (má tedy obdržet 100% hodnoty své přihlášené pohledávky) nebo jestliže 

podle něj žádný z věřitelů juniornější skupiny neobdrží žádné plnění (pravidlo absolutní priority) 
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poměrů. V takovém případě, dle soudu měl dlužník řešit situaci např. změnu 

vlastnických poměrů ve společnosti ve smyslu § 356 odst. 4 InsZ a získat tak 

kapitál k dalšímu uspokojení věřitelů, přičemž společník dal přednost řešení, kdy 

si celý podíl ponechá na úkor uspokojení nezajištěných věřitelů, což dle soudu 

vylučuje spravedlivost plánu. 

V principu se tedy může stát, že soud schválí reorganizační plán přes 

nesouhlas naprosté většiny věřitelů v případě, že dojde k jasnému závěru, že 

tento postup je přesto nejlepší z možných postupů. Pokud se tedy věřitelé 

neusnesou včas na tom, že nepřipustí sestavení reorganizačního plánu 

dlužníkem, může být výsledkem reorganizační plán sestavený dlužníkem a 

schválený soudem přes odpor věřitelů a s podporou jediné věřitelské skupiny, 

přičemž tuto skupinu může na návrh dlužníka může soud cíleně sestavit ve 

smyslu § 337 odst. 6 InsZ.212 

Podle německého insolvenčního zákona soud při posuzování 

reorganizačního plánu zásadně rozlišuje, zda byl reorganizační plán předložen 

správcem nebo dlužníkem, neboť v takovém případě je plán posuzován daleko 

přísněji.213 Jestliže byl insolvenční plán přijat věřiteli, insolvenční soud jej ex 

officio přezkoumá z hlediska legality a případně z hlediska ekonomické 

výhodnosti, pokud tak navrhuje věřitel. V tomto případě je povinen porovnat 

situaci takového věřitele oproti situaci, kdy by byl úpadek řešen likvidačně. 

Otázka poctivosti záměru je otázkou skutkovou a soud musí pečlivě 

zvažovat, zda si na otázku poctivosti záměru ze strany dlužníka odpoví kladně, 

neboť tím dává legitimitu jednání dlužníka v průběhu celé reorganizace. 

                                                 
212KOTOUČOVÁ a kol.,: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

komentář, 1. vydání, Praha, C.H.BECK, 2010, str. 828, ISBN: 978-80-7400_320-2  

213  231 InsO 
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Poctivost záměru musí soud zkoumat v každé fázi řízení o reorganizaci, 

neboť tento princip se táhne jako červená nit celým řízením. Ve věci INDES 

INVEST s.r.o. odvolací soud zdůraznil, že posuzování podmínky poctivého 

zájmu je kategorií ryze subjektivní a rozhodně není možno se limitovat na 

stanovení nepoctivého záměru na základě domněnek ve smyslu § 326 odst. 2 

InsZ, které je tak pouhým vodítkem. 

Na jednu stranu, jak bylo uvedeno výše, od podání návrhu na povolení 

reorganizace není účastník vázán způsobem řešení reorganizace, tedy 

v následném reorganizačním plánu může navrhnut jiný způsob řešení 

reorganizace. Znamená to tedy, že osoba, která sestavuje reorganizační plán, je 

plně autonomní v tom, jaký reorganizační plán předloží. Na druhou stranu, 

pokud by nevysvětlila, z jakého důvodu následně navrhuje jiný způsob řešení 

reorganizace, pak by tato skutečnost mohla být důvodem pro zkoumání ze strany 

soudu, zda předkladatel reorganizačního plánu sleduje poctivý záměr či nikoli. 

Je logické, že pokud by navrhovatel reorganizace a sestavovatel reorganizačního 

plánu byla odlišná osoba, pak by tato skutečnost nevzbuzovala pochybnosti o 

poctivosti záměru předkladatele.   

V případu dlužníka Maso K bylo podáno dovolání proti rozhodnutí 

insolvenčního soudu, když disentující věřitel měl za to, že v daném případě se 

jedná o nepoctivý záměr, když údajně dlužník spekulativně nepopřel 

pohledávku, přičemž popěrné právo dovolatele bylo zmařeno tím, že neměl 

dostatek času se s pohledávkou seznámit. Navíc věřitel, jehož pohledávka měla 

být údajně popřena ještě s dalším věřitelem ovládá vzhledem k jeho účasti ve 

věřitelském výboru schůzi věřitelů. Odvolací a Nejvyšší soud konstatoval, že 

nepoctivost záměru musí vyplývat z konkrétních faktů, nikoli ze spekulativních 

dohadů, tedy například z toho, že dlužník nepopřel určité pohledávky, když 

navíc popření ze strany přihlášeného věřitele nemá vliv na zjištění pohledávky. 
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Nejvyšší soud rovněž odmítl námitku dlužníka ohledně existence nepoctivého 

záměru, která by měla vyplývat z faktu, že další aktivita společnosti bude 

financována půjčkami fyzických osob a nikoli bankami. 

Konečně je potřeba zdůraznit, že podmínkami spravedlnosti, i rovnosti a 

proveditelnosti  plánu se soud zabývá jen ve vztahu ke skupině věřitelů, která 

reorganizační plán nepřijala. Zpochybnění proveditelnosti by znamenalo, že 

věřitel má za to, že pravděpodobně vůbec nemůže obdržet plnění, které 

reorganizační plán slibuje, protože se jeví jako ekonomicky nereálné. Pokud jde 

o zpochybnění rovnosti, pak by se ze strany věřitele jednalo o přesvědčení, že v 

rámci stejného postavení věřitelů nejsou předpoklady k rovnoměrné distribuci, 

a pokud jde o zpochybnění spravedlnosti pak jde o to, že není dodrženo 

paretovské pravidlo v rámci seniority nároků. 

Dle francouzského práva má soud velmi významnou rozhodovací 

pravomoc. Při rozhodování o schválení plánu, jehož účelem je pokračování 

v činnosti společnosti, je limitován jednak úvahou o revitalizaci společnosti a 

dále úvahou o úhradě závazků, přičemž však tento první předpoklad má zásadní 

význam. Soudy nicméně vycházejí z předpokladu, že reorganizační plán nesmí 

„okrádat“ věřitele.214 Francouzskému obchodnímu soudu je tedy svěřena 

pravomoc ve smyslu Code de commerce v podstatě „předělat společnost v 

úpadku“. Francouzský soud může např. požadovat, aby dlužník ukončil činnosti, 

které jsou nerentabilní. Tato intervence ze strany soudu nespočívá v rozhodování 

o právních otázkách. V těchto případech jde faktickou ekonomickou realizaci 

soudního rozhodnutí. 

                                                 
214HOUIN SAINT-ALARY, Corinne: Droit des entreprises en difficulté, Paris: 

Montchrétien, 1996, str. 514, ISBN:2-7076-0731-2  
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Reorganizační plán, jehož předmětem je pokračování v provozu 

podniku, může být ze strany soudu výrazně dotvářen, na druhou stranu však 

dlužník musí často narážet na reálné limity revitalizace svého podniku. Soud 

může ve svém rozhodnutí ohledně reorganizačního plánu stanovit, že 

administrateur je povinen svolat valnou hromadu, která by realizovala opatření 

uvedená v plánu, zejména zvýšení základního kapitálu, buďto kvůli obnovení 

vlastního kapitálu nebo kvůli vstupu cizího kapitálu. Na druhou stranu však 

nemůže soud valné hromadě vnutit přijetí rozhodnutí o zvýšení základního 

kapitálu či o změně společenských dokumentů, na druhou stranu však nepřijetí 

takového rozhodnutí valnou hromadou může vést k zamítnutí reorganizačního 

plánu. Je tedy na valné hromadě, aby rozhodla o restrukturalizaci společnosti.   

V případě, že je podnik prodáván, má soud oprávnění rozhodnout o tom, 

že některé aktivity v souvislosti s provozem závodu budou ukončeny. Soud 

může zároveň požadovat, aby součástí převodu podniku byl např. také převod 

obchodních podílů.  

Corinne Saint Alary Houin upozorňuje, že francouzská doktrína posuzuje 

různě roli soudu při prodeji podniku v rámci redressement judiciaire. Část 

autorů má za to, že jednání, na jehož základě dochází k prodeji podniku mají 

smluvní charakter, přestože tato jednání vycházejí z rámce, který je určený 

soudem. Tato jednání pak mohou být prohlášena za neplatná a podléhají 

běžnému režimu smluvních ujednání. 

Druhá část autorů pak považuje převod podniku za „originální institut“, 

kterým je sledována efektivita po stránce „ekonomické, sociální a právní“. 

Veškeré překážky, které by vyplývaly z obecného práva, musí ustoupit do 

pozadí před autoritativním rozhodnutím soudu, které umožňuje pouze omezené 

možnosti opravných prostředků. Tak např. nelze na smlouvu o prodeji podniku 
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v rámci redressement judiciaire aplikovat ustanovení o vadách vůle.215 Stejně 

tak soud v Aix en Provence vyloučil možnost dovolávat se v rámci prodeje 

podniku předkupního práva.216 

Plán, na jehož základě má být podnik prodán, je tedy dle Corinne Saint 

Alary Houin zejména soudním rozhodnutím, které „absorbuje“ všechen 

kontraktační proces, který předcházel jeho schválení. Jestliže tedy před 

schválením plánu existovala negociační fáze, pak v okamžiku schválení plánu, 

tato fáze je naprosto setřena. Jakékoli vady jsou tedy „překryty soudním 

rozhodnutím.217 

 

3.6 Vnucení vůle věřitelům ze strany soudu 

Zvláštní způsob rozhodování soudu se projevuje zejména v případě, že 

plán není většinově schválen věřiteli. V tomto případě převáží nad zásadami 

autonomie vůle účastníků jiné principy, na niž je vystavěna reorganizace, tedy 

zachování provozu závodu a uspokojení věřitelů, tedy podřízení se účelu a 

efektivity.  Existují případy, kdy rozhodnutím insolvenčního soudu je 

nahrazována vůle věřitelů. Jedná se zejména o případ, kdy dlužník nemá 

oprávnění sestavit reorganizační plán, pak může i soud o této otázce rozhodnout. 

Tzv. cram -down upravený v § 348 odst. 2 InsZ představuje nahrazení 

souhlasu skupiny věřitelů insolvenčním soudem, jestliže jej nepodporuje většina 

v každé dotčené skupině.  

                                                 
215 Rozhodnutí Cour de Versaille z 9. února 1989, Cass. com., 7 févr. 1989, n° 86-

18.269, Bull. 1989 IV N° 49 p. 31. , dostupné na 

https://www.doctrine.fr/d/CASS/1989/JURITEXT000007022228 

216 Rozhodnutí Cour dÁix en Provence ze dne 29. října 1994 

217 HOUIN SAINT-ALARY, Corinne: Droit des entreprises en difficulté, Paris: 

Montchrétien, 1996, str. 564, ISBN:2-7076-0731-2   
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Je tomu tak v případě, že se toto řešení jeví jako nejvýhodnější. V tomto 

smyslu musí soud postupovat tak, že své úvahy podrobí tzv. testu nejlepšího 

zájmu. V podstatě toto lze vyjádřit tak, že byl-li úpadek zjištěn, tak jako tak již 

v započatém insolvenčním řízení je nutno pokračovat a aktiva patřící dlužníkovi 

musí sloužit k uspokojení nároků věřitelů- je tedy nutno zvážit, přestože věřitelé 

jsou buď apatičtí nebo nesouhlasící, zda reorganizace bude výhodnější než 

likvidační způsob řešení úpadku. Znamená to tedy, že reorganizace nesmí 

poškozovat zájmy věřitelů.218 K tomuto testu soud potřebuje znát hodnotu, 

kterou je možno za podnik obdržet v případě, že bude prodáván jako „going 

concern“. Ve věci dlužníka AUTOMOBILTECHNIK PRAHA, s.r.o.219 

insolvenční soud uvedl, že formulace zákonných podmínek, tedy rovnosti, 

spravedlnosti a proveditelnosti je založena na předpokladu, že věřitelovo 

odmítnutí je buď založeno na nejistotě, zda získá plnění v hodnotě, kterou plán 

nabízí, protože reorganizační plán není ekonomicky realistický nebo proto, že 

podíl tohoto věřitele na celkové hodnotě reorganizovaného podniku je menší, 

než pokládá věřitel za přiměřené ve srovnání s vyšším dílem věřitele, který je ve 

srovnatelném postavení anebo jiní věřitelé v jiných skupinách získají díl, který 

by měl nesouhlasící věřitel podle svého mínění získat sám se zřetelem k tomu, 

jaké bylo jeho postavení před zjištěním úpadku. Podmínka výnosnosti (test 

nejlepšího zájmu) je založena na zkoumání, zda každý věřitel podle 

reorganizačního plánu získá plnění, jehož současná hodnota je ke dni účinnosti 

reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě 

                                                 
218 Test nejlepšího zájmu je založen na posouzení dvou hodnot majetku, tedy na 

současné hodnotě plnění, kterou má věřitel na základě reorganizačního plánu získat, a na druhou 

stranu hodnota plnění, které by věřitel obdržel, kdyby jeho úpadek byl řešen konkursem 

219Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 7.10. 2011, sp.zn. 3 VSPH 835/2011, 

dostupné na http://kraken.slv.cz/3VSPH835/2011 
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obdržel, kdyby úpadek byl řešen konkursem, přičemž se soud neomezuje na 

skupinu, která reorganizační plán nepřijala. Soud tedy vychází ze dvou hodnot- 

jednak celková současná hodnota plnění, které má věřitel na základě 

reorganizace získat a jednak plnění, které by obdržel při řešení úpadku 

konkursem. Hodnota získaná reorganizací při tom musí být vyšší. Pro zjištění 

této hodnoty nezbývá než vycházet z odhadu a je nezbytné především vycházet 

ze znaleckého posudku zpracovaného podle § 155 odst. 3 InsZ.    

Ve věci dlužníka Auto Bohemia, spol. s.r.o.220 byl reorganizační plán 

pouze částečně přijat zajištěnými a nezajištěnými věřiteli. Protože nebyla 

splněna podmínka uvedená v § 348 odst.1 písm.c) InsZ, insolvenční soud 

zkoumal splnění podmínek v § 348 odst. 1 písm. d), tedy test nejlepšího zájmu a 

písm. e) InsZ, tedy předpoklad úhrady pohledávek za majetkovou podstatou. 

Soud prvního stupně konstatoval, že pokud by mělo být řešeno schválení 

reorganizačního plánu bez souhlasu nezajištěných věřitelů, pak by musel 

reorganizační plán řešit situaci, kdy nejen juniornější věřitelé, ale i společníci 

dlužníka budou zbaveni všech stávajících nároků na majetek společnosti. 

K tomu by mohlo dojít tím, že by se základní kapitál snížil na nulu. S ohledem 

na absenci takové skutečnosti v reorganizačním plánu, by dle názoru soudu 

prvního stupně insolvenční soud porušil pravidlo absolutní přednosti. Nejvyšší 

soud dospěl k závěru, že již jen okolnost, že dlužník v reorganizačním plánu 

nekonkretizoval věřitele s pohledávkami za majetkovou podstatou a 

pohledávkami jim na roveň postavenými a neuvedl, jakým způsobem je uhradí 

a dále že nekonkretizuje pohledávky nezajištěných věřitelů, je důvodem pro 

zamítnutí plánu. Z těchto důvodů pak nemohl projít testem absolutní priority, 

                                                 
220 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 29 NSČR 18/2010, dostupné na 

kraken.slv.cz/29NSCR18/2010 



 
140 

 

tedy nedával odpověď na to, zda je spravedlivý ve vztahu ke každé skupině, která 

jej nepřijala, ani nedovoloval předpokládat, že jeho schválení nepovede 

k dalšímu úpadku dlužníka.  

Podle § 245 InsO německého insolvenčního zákona v případě, že nebyla 

dosažena hlasovací většina, použije se pravidlo, které zakazuje o „zákazu 

obstrukcí“ (Obstruktionenverbot), a to v případě, že je splněn test nejlepšího 

zájmu221 a absolutní priority a dále v případě, že hlasovala většina věřitelských 

skupin pro schválení plánu.   

Nahrazení souhlasu ze strany soudu, pokud zde existují věřitelé 

nesouhlasící s reorganizací, není možné v případě britského řízení 

administration nebo CVA, a to z toho důvodu, že jsou v podstatě nedotknutelná 

práva zajištěných věřitelů, do kterých není oprávněn nikdo zasahovat. V tomto 

smyslu zde chybí jakákoli podobnost mezi českou a americkou reorganizací. 

Práva zajištěných věřitelů jsou v podstatě neměnná. Dále je třeba zdůraznit, že 

v britském řízení jsou práva společníků v podstatě marginalizována.  

V souvislosti s testem absolutní priority byly soudy ve Spojených státech 

postaveny před otázku velmi pečlivého zkoumání spravedlivého uspokojení 

věřitelů. Obecně v případě k rozhodování v rámci cram- down dochází v 

případě, že je zde alespoň jedna skupina věřitelů pohledávek dotčených 

reorganizačním plánem, která nesouhlasila s reorganizačním plánem a alespoň 

jedna skupina věřitelů pohledávek dotčených reorganizačním plánem, která 

s reorganizačním plánem souhlasila. Soud tedy v zásadě posuzuje, zda plán 

nespravedlivě nediskriminuje nesouhlasící věřitele, nikoli zda eventuálně ne 

diskriminuje věřitele obecně. Stejně tak plán musí být spravedlivý právě ve 

                                                 
221 Právní postavení věřitelů skupiny, která jej nepřijala, nebude horší v porovnání se 

stavem, kdyby tento plán nebyl schválen 
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vztahu k této nesouhlasící skupině věřitelů. Aby americký soud mohl schválit 

reorganizační plán podle kapitoly 11 přes nesouhlas některých skupin, musí být 

dodrženo pravidlo „absolutní priority“.  Na druhou stranu, vzhledem 

k tomu, že reorganizační plán představuje stále zejména dohodu mezi věřiteli, 

americká právní věda i praxe byla postavena před otázku, zda jsou 

akceptovatelné i dohody mezi věřiteli, kdy seniorní věřitel přislíbí určité plnění 

tzv. juniornějšímu věřiteli za účelem snazšího schválení reorganizačního plánu, 

tzv. gifting doctrine.222  V rozhodnutí ohledně dlužníka Armstrong World223 

americký odvolací soud pro třetí obvod zdůraznil, že „gifting doctrine“, která by 

se mohla uplatnit u likvidačního řešení úpadku, naráží právě u sanačního 

způsobu na pravidlo absolutní priority a „že věřitelé nemají absolutní volnost 

ujednat si mezi sebou jakýkoli režim uspokojení nároků.“ V daném případě totiž 

měl obdržet a automaticky předat záruky společníkům v případě, že jejich 

rovnocenná skupina odmítne plán. Soud ovšem dospěl k závěru, že toto je 

porušením pravidla absolutní přednosti.  

V tomto smyslu se americké a české právo neliší, když zakotvuje ve § 

348 odst. 2 InsZ, že reorganizační plán se mimo jiné považuje za spravedlivý, 

jestliže „podle něj žádný z věřitelů, jehož pohledávka je podřízena pohledávkám 

takové skupiny, neobdrží žádné plnění.“ Obdobné pravidlo je obsaženo § čl. 

1129 amerického Bankruptcy Code a toto pravidlo potvrdily soudy i v jiných 

rozhodnutích kromě výše uvedeného, když dovodily, že soulad s pravidlem 

                                                 
222DBSD NORTH AMERICA, Incorporated, Debtor. Dish Network Corporation, 

Creditor-Appellant, v. DBSD North America, Incorporated, Debtor-Appellee, ze dne 7.2. 2011, 

dostupné na https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1554816.html 

223Armstrong World Industries, Inc, 432 F.3d 507, dostupné na 

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/432/507/602890/ 
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absolutní přednosti je předpokladem proto, aby plán mohl být považován za 

spravedlivý.    

Vzhledem k tomu však, že majetek většinou není dostatečný, aby pokryl 

i nároky seniorních věřitelů, „gifting doctrine“224 představuje fakultativní 

odchylku od konceptu „absolutní přednosti“, když umožňuje seniorním 

věřitelům vzdát se části svého uspokojení ve prospěch juniornějších věřitelů bez 

ohledu na hierarchické schéma upravené v Bankruptcy Code.225 

Americké soudy zkoumaly, zda toto odchylka od pravidla absolutní 

přednosti, která se jako jedna z prvních uplatnila v řízení na dlužníka SPM 

Manufacturing Corporation.226 V tomto případě – jednalo se však o likvidační 

způsob řešení úpadku-americký soud (First Circuit) prosazoval dohodu mezi 

nezajištěnými věřiteli a zajištěným věřitelem, kde zajištěný věřitel souhlasil 

s tím, že „daruje“ část svého uspokojení ze zajištění ve prospěch nezajištěných 

věřitelů právě za účelem hladkého průběhu insolvenčního řízení. Přes námitku 

                                                 
 224 Jedná se v podstatě od odchylku od základních distribučních pravidel v americkém 

insolvenčním prostředí. Na první pohled se zdá být nelogické, že by se seniorní, zajištění 

věřitelé vzdávali svých aktiv ve prospěch věřitelů s pozdějším pořadím. V americkém 

reorganizačním řízení však práva společníků zůstávají zachována. Důvodem tedy může být, že 

zajištění věřitelé mají zájem na tom, aby podílníci měli zájem na dalším fungování společnosti, 

které poskytují své know-how, ev. chtějí se vyhnout sporům, které by mohly s juniorními 

věřiteli nastat  

225KELBON STANGO Regina, ROCCO A. Cavaliere: The evaluation of the gifting 

doctrine and implications ofrecentcaselaw dostupné na 

https://www.blankrome.com/siteFiles/publications//BC5AAF07730A0AB3E83889094B1F11B

E.pdf 

226Spm Manufacturing Corporation, Debtor.official, Unsecured Creditors' Committee, 

Appellant, v. Peter M. Stern, Chapter 7 Trustee of Spm Manufacturingcorporation, and Robert 

and Frances Shaine, Appellees, 984 F.2d 1305 (1st Cir. 1993), dostupné na 

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/984/1305/356251/ 
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dlužníka soud (First Circuit) dospěl k závěru, že „zatímco dlužník a správce 

nejsou oprávněni uspokojovat juniornější věřitele před seniornějšími, věřitelé 

sami o sobě mají právo naložit jakkoli s „úpadkovými“ dividendami včetně toho, 

aby je rozdělili mezi ostatní věřitele. V daném případě šlo o „přeskočení“ 

přednostních „fiskálních věřitelů“ ve prospěch nepřednostních nezajištěných 

věřitelů. Pravidlo “absolutní priority“ je aplikováno v případě, že je zde 

nesouhlasící skupina věřitelů, v opačném případě se pochopitelně toto pravidlo 

neuplatní.227 

V případu dlužníka DBSD North America, Inc. 634 F.3d figurovaly tři 

hlavní skupiny věřitelů. Skupina nezajištěných věřitelů argumentovala, že 

reorganizační plán porušoval pravidlo absolutní přednosti, protože pro 

společníky jako juniorní věřitele oproti pohledávkám nezajištěných věřitelů 

představoval přijetí akcií a záruk, které v konečném důsledku představovaly 

daleko vyšší uspokojení než nezajištění věřitelé. Insolvenční soud přitom 

nesouhlasil s námitkou nezajištěných věřitelů a měl za to, že seniornější věřitelé 

mají právo „nabídnout část svého vlastnictví juniornějším věřitelům“, aniž by 

tím porušovali pravidlo „absolutní přednosti“. Odvolací soud (Second circuit) 

analyzoval evoluci tohoto pravidla a zdůraznil, že již před účinností Bankruptcy 

Code platilo, že „společníci nejsou oprávněni k jakémukoli podílu na zisku, 

dokud nejsou splaceny veškeré dluhy korporace.“ V tomto konkrétním případě 

skupina nezajištěných věřitelů obdržela méně než polovinu svých nároků. Soud 

konstatoval, že plán může být schválen v případě, že „společník, jehož nárok je 

juniornější než ostatní skupiny neobdržel na základě plánu nic na úkor 

seniornější skupiny.  

                                                 
227 KELBON STANGO Regina, ROCCO A. Cavaliere idem 
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V případě Iridium Operating LLC228 soud rozhodoval, zda je možné 

vyrovnání mezi věřiteli mimo reorganizační plán a zda takové vyrovnání 

koliduje s pravidlem absolutní přednosti. Odvolací soud přitom zdůraznil, že 

pravidlo absolutní priority se rovněž musí vztahovat na dohody předcházející 

uzavření reorganizačního plánu, neboť „i kdyby distribuční schéma bylo 

v souladu s pravidly Bankruptcy code, jeden z nejdůležitějších faktorů pro 

posouzení spravedlivosti plánu je právě pravidlo priority. Na druhou stranu je 

nutno posuzovat danou situaci z pohledu dokumentu Rule 9019, který správci 

umožňuje uzavřít kompromis zejména u pochybných pohledávek, a to z důvodu 

ušetření finančních prostředků.“229 

„Gifting doctrine“ se prosadila v případě MCorp Financial Inc., kdy 

nabídka kompenzace ze strany seniornějších zajištěných věřitelů znamenala 

ukončení sporu s nezajištěným věřitelem a znamenala tak úsporu nákladů.  

V případu dlužníka World Health soud rozhodl, že se neuplatní pravidlo 

absolutní priority, protože dohoda mezi výborem reprezentujícím nezajištěné 

věřitele a zajištěným věřitelem byla uzavřena v rámci předběžných jednání před 

schválením reorganizačního plánu.230 Na druhou stranu v případě dlužníka 

Worldcom, Inc. Skupina nezajištěných věřitelů obdržela vyšší hodnotu od 

ostatních tříd věřitelů, přičemž insolvenční soud konstatoval, že pokud se 

                                                 

228
Iridium Operating Llc, Iridium Capital Corp., Iridium Ip Llc, Iridium Llc, Iridium 

Roaming Llc, Iridium (potomac) Llc, and Iridium Promotions, Inc., Debtors.[478 F.3d 

453]motorola, Inc., Appellant, v. Official Committee of Unsecured Creditors and Jpmorgan 

Chase Bank, N.a., Appellees, 478 F.3d 452 (2d Cir. 2007), dostupné 

nahttps://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/478/452/473103/ 

229 idem 

230
World Health Alternatives, Inc., 344 B.R. 291 (Bankr. D. Del. 2006) 
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nejedná o zásah do distribuce majetku společnost, tak že věřitelé jsou oprávněni 

jakkoli naložit s dividendami, a to včetně toho, že budou tyto dividendy 

rozdělovat mezi ostatní věřitele. 

Lze tedy shrnout, že pravidlo absolutní přednosti nebude relativizováno 

tam, kde má být „přeskočen“ seniornější věřitel a má být ve větší míře uspokojen 

juniornější věřitel, přičemž tento „přeskočený“ věřitel hlasoval proti schválení 

reorganizačního plánu. 

Tzv. „gifting doctrine“ se může uplatnit v případě, že seniornější věřitel 

zamýšlí poskytnout plnění ve prospěch společníků, přičemž skupiny 

nezajištěných věřitelů nebyly uspokojeny v plné výši. Uplatnění tzv. „gifting 

doctrine“ však bude možné pouze v případě, že nezajištění věřitelé nehlasovali 

proti schválení reorganizačního plánu. Navrhovatelé reorganizačního plánu 

v tomto smyslu někdy uvažují o ovlivnění těchto nezajištěných věřitelů v tom 

smyslu, aby schválili reorganizační plán oproti poskytnutí nějakého plnění. Tyto 

praktiky jsou nazývány jako „smrtící past“ a jsou některými jurisdikcemi 

aprobovány.231 

Odvolací soud dále v případě DBSD připustil, že i přes odpor 

nezajištěného věřitele je protiplnění akceptovatelné, pokud může navrhovatel 

prokázat, že společník poskytl dlužníkovi „novou hodnotu“, tzv. „new value 

doctrine“.232 V daném případě dle reorganizačního plánu společník obdržel 

akcie DBSD. Insolvenční soud rozhodl, že poskytnutí plnění společníkovi je 

možné 1) pokud akcie jsou poskytnuty zajištěným věřitelem, 2) poskytnutí 

plnění je ospravedlnitelné, 3) nejsou tím sledovány nepoctivé záměry, 4) disentní 

věřitel by v případě neuplatnění „gifting doctrine“ neobdržel více. Odvolací 

                                                 
231KELBON STANGO Regina, ROCCO A. Cavaliere idem 

232 DBSD, 2010 U.S. App. LEXIS 27007 



 
146 

 

soud však v tomto případě nesouhlasil se závěry insolvenčního soudu a 

zdůraznil, že se v daném případě musí uplatnit „rigidní“ pravidlo absolutní 

priority, protože akcie byly poskytnuty zajištěným věřitelem v rámci 

reorganizačního plánu.  V podstatě se jednalo o výklad ustanovení č. 1129 (b)(2) 

Bankruptcy Code, kdy podle odvolacího soudu se pravidlo absolutní přednosti 

týká veškerého majetku a nevylučuje z této zásady majetek, která zajišťuje 

pohledávky zajištěných věřitelů.    

V případě Northern Pacific Railway insolvenční soud dospěl k závěru, 

že bez ohledu na existenci pravidla „absolutní přednosti“ je možné, aby „nová, 

podstatná“ hodnota umožnila společníkovi udržet svůj podíl na společnosti 

dlužníka.233 V pozdější insolvenční věci Los Angeles Lumber Products soud 

dospěl k závěru, že společníci, pokud nadále chtějí participovat na společnosti, 

musí poskytnout nějaké peněžité či v penězích ocenitelné plnění. Soud tedy 

uznal, že v zásadě je možné, aby si společníci „znovu koupili“ svůj podíl na 

společnosti. Soudní praxe se tedy na základě několika známých insolvenčního 

případů shodla na tom, že poskytnutí „new value“ je možné. V případě Los 

Angeles Lumber Products Co. z roku 1939 Nejvyšší soud rozhodl, že společníci 

si bez ohledu na pravidlo absolutní priority mohou ponechat své podíly na 

společnosti za předpokladu poskytnutí penězi ocenitelné hodnoty ekvivalentní 

s ohledem na všechny okolnosti účasti dlužníka. Pokud jde o dlužníka 203 North 

LaSalle Nejvyšší soud dovodil, že společníci mohou udržet své podíly na 

základě výměnou za peněžité plnění, nicméně musí své podíly získat ve dražbě.  

V českém insolvenčním právu byl tento problém posuzován v souvislosti 

s úpadkem společnosti CBSP s.r.o. Insolvenční soud v tomto případě schválil 

                                                 
233 BICKET WHITE, Robin: The new value exception to the Absolute Priority Rule and 

Well after 203 North Lasalle dostupné nahttps://www.frostbrowntodd.com/resources-the-new-

value-exception-to-the-absolute-priority-rule-is-alive-and-well-after-203-north-lasalle.html 
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reorganizační plán, když s ním souhlasily všechny skupiny věřitelů s výjimkou 

těch, jejichž pohledávky byly popřeny. Těm však nebylo přiznáno hlasovací 

právo. Na druhou stranu reorganizační plán počítal s tím, že nezajištěným 

věřitelům se dostane určitého fixního plnění, zatímco společník (s pozdějším 

právem uspokojení) by si měl ponechat svůj podíl, což porušovalo princip 

absolutní přednosti. Dle komentáře Juraje Alexandra234 se měl soud v tomto 

případě i v dalších fázích insolvenčního řízení zabývat tím, zda není důvod 

k přehodnocení svého stanoviska a dřívější rozhodnutí o nepřiznaní hlasovacího 

práva v případě hlasování o reorganizačním plánu změnit, a to tím spíše, že se 

jednalo o postupný prodej dlužníkových aktiv. Jeví se tedy jako možné, že se 

dlužník prosazením likvidace chtěl vyhnout konkurznímu řešení úpadku, kde by 

jeho popěrné právo nemělo v zásadě žádný význam.   

Jiným příkladem volního „přizpůsobování“ pohledávek a hledání dohody 

mezi dlužníkem a věřiteli, je „dotváření“ či „přetváření“ konceptu dotčených 

pohledávek, jak už bylo řečeno výše v souvislosti se snahou dlužníka prosadit 

reorganizační plán. V případě Anaheim Associates navrhoval jeden z věřitelů 

věřitelský reorganizační plán, který mimo jiné znamenal lepší uspokojení jeho 

předinsolvenční pohledávky. Dlužník, který na druhou stranu tento 

reorganizační plán nenavrhoval argumentoval, že „vylepšení“ postavení věřitele 

nepřestavuje „dotčení“ pohledávky reorganizačním plánem, když pohledávka 

má naopak v rámci reorganizačního pánu lepší postavení než v období 

předinsolvenčním. Insolvenční soud s námitkou dlužníka nesouhlasil a díky 

souhlasícímu věřiteli dotčené pohledávky plán schválil. Podle soudu totiž 

význam „dotčení pohledávky“ reorganizačním plánem nemusí v každém případě 

představovat skutečné ekonomické zhoršení takové pohledávky. Na druhou 

                                                 
234http://www.lexforum.cz/215 
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stranu v případě Windsor on the River Associates235 přijal soud rozdílné 

stanovisko podal zajištění věřitel odvolání proti schválení reorganizačního 

plánu, neboť tento plán byl schválen díky souhlasící skupině pohledávek 

dotčených reorganizačním plánem, přičemž tohoto schválení bylo docíleno 

posunutím splatnosti pohledávek. Soud zde konstatoval, že k vytvoření „dotčené 

pohledávky“ došlo „svévolně a uměle“ a shrnul, že pohledávka není dotčena 

reorganizačním plánem, pokud její změna (zejména pokud jde o výši a splatnost) 

je pouze výsledkem diskrece dlužníka. „Dotčenost“ pohledávky musí mít 

ekonomické důvody. V případě Village at Camp Bowie236 skupina nezajištěných 

věřitelů přijala reorganizační plán, přestože její pohledávka mohla být splacena 

dříve, přičemž jeden ze zajištěných věřitelů hlasoval proti schválení 

reorganizačního plánu, když konstatoval, že umělé vytváření konceptu 

„dotčených pohledávek“ odporuje čl. 1129 odst. 10 USBC a zejména zásadě 

dobré víry, resp. poctivého záměru při schvalování reorganizačního plánu. 

Insolvenční soud měl v daném případě za to, že č. 1129 odst.10 USBC 

nerozlišuje mezi „umělým“ a ekonomickým důvodem pro ovlivnění pohledávky 

a že ovlivnění pohledávky „umělým“ způsobem neznamená nedostatek dobré 

víry, resp. poctivého záměru. Odvolací soud však nicméně doplnil, že čl. 1129 

odst. 10 musí být posuzován ve světle poctivého záměru, tedy zejména 

v případě, že by věřitelé „uměle dotčené“ skupiny byli osoby spřízněné 

s dlužníkem, resp. navrhovatelem reorganizačního plánu. Proto, v případě 

Village Green, kdy dlužník navrhoval, kde nezajištěný věřitel měl pohledávku 

dotčenou reorganizačním plánem, přičemž se jednalo o pohledávku dlužníkova 

                                                 

 235 7 F.3d 127,62 USLW 2217, 29 Collier Bankr.Cas.2d 1583, 24 Bankr.Ct.Dec. 1237, 

Bankr. L. Rep. P 75,467, dostupné na https://openjurist.org/7/f3d/127/windsor-v-balcor 

 236 Dostupné na http://www.pepperlaw.com/publications/village-at-camp-bowie-the-

fifth-circuit-weighs-in-on-artificial-impairment-2013-03-13/ 
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právního zástupce a účetního, podal zajištěný věřitel námitku proti schválení 

reorganizačního plánu. V tomto případě však soud dospěl k závěru, že by 

„umělé“ vytvoření dotčené pohledávky samo o sobě by nebylo podstatné, 

nicméně v konkrétní věci se jedná o zpronevěření se zásadám pro schvalování 

reorganizačního plánu. Soud konstatoval, že zejména blízkost věřitele a dlužníka 

představuje obcházení zásady zakotvené v čl. 1129 odst. 10 USBC. 

V případě dlužníka RAMZ Real estate Co., LLC237 namítal jeden 

z věřitelů, jehož část zajištěné pohledávky tvořila samostatnou skupina 

zajištěného věřitele a druhá část, nezajištěná část pohledávky skupinu 

nezajištěných věřitelů hlasovala proti schválení reorganizačního plánu, když 

tento byl schválen proti vůli některých skupin věřitelů, přičemž v jeho prospěch 

ve smyslu čl. 1129 odst. 10 USBC hlasovala alespoň jedna skupina věřitelů, 

jejíchž pohledávky byly dotčeny reorganizačním plánem. 

Namítající věřitel tvrdil, že pohledávka věřitele, který hlasoval pro přijetí 

reorganizačního plánu, byla neprávem považována za dotčenou reorganizačním 

plánem. V daném případě se však jednalo o pohledávku daňovou, přičemž čl. 

511 USBC stanoví, že příslušenství těchto pohledávek je určováno jiným 

speciálním zákonem. Daný věřitel měl tedy obdržet 9% úrok namísto 12% úroku 

stanoveného americkým daňovým zákonem. Soud konstatoval, že dlužník měl 

legitimní obchodní záměr považovat uvedenou pohledávku za dotčenou 

reorganizačním plánem a že tedy nešlo o „umělé“ vytváření pohledávky dotčené 

reorganizačním plánem, nýbrž o realistický odhad finančních možností dlužníka. 

Soud nakonec dospěl k závěru, že „nic nemůže zabránit dlužníkovi ve snaze 

                                                 

237 12-35381-cgm RAMZ Real Estate Co., LLC, dostupné na 

http://www.nysb.uscourts.gov/content/re-12-35381-cgm-ramz-real-estate-co-llc 
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dosáhnout jednáním s věřiteli schválení reorganizačního plánu za účelem a 

žádné ustanovení nevyžaduje, aby dlužník vytvářel pouze skupiny věřitelů, 

jejich pohledávky jsou nedotčené reorganizačním plánem.     

Podle německého insolvenčního práva jsou zakázány obstrukce, tzv. 

Obstruktionenverbot, kdy pro případ, že hlasuje pro schválení reorganizačního 

plánu pouze jedna skupina věřitelů, pak se k tomuto hlasu nepřihlíží, to za 

předpokladu, že se nezhorší pozice těchto věřitelů. 

Podle většiny právních úprav jsou věřitelé v podstatě rozděleni do tří 

skupin. Tyto skupiny tvoří zajištění věřitelé, věřitelé nezjištěných pohledávek a 

v případě, že to s ohledem na všechny okolnosti připadá v úvahu a reorganizační 

plán počítá se změnou práv společníků, pak další samostatnou skupinu tvoří i 

společníci. Obdobně jako v případě reorganizace ponechává insolvenční právo 

statutárnímu orgánu dispoziční oprávnění (není-li samozřejmě rozhodnuto jinak 

z důvodů, které byly analyzovány výše) z toho důvodu, aby přinutila statutární 

orgán řešit finanční krizi v rámci insolvenčního řízení, pokud možno co nejdříve, 

tato stejná motivace se má týkat i společníků. Jak bylo však uvedeno výše v 

souvislosti s gifting doctrine, motivace věřitelů jednotlivých skupin mohou vést 

ke značnému ovlivňování obvyklých distribučních schémat, a to i v neprospěch 

a proti vůli seniornějších věřitelů. Pokud by totiž právní úprava znevýhodňovala 

tyto seniornější věřitele, neexistovaly by jiné kontrolní mechanismy, které by v 

rámci uspokojování nároků ochránily seniorní věřitele a soudy by nebyly 

schopny či ochotny v daném případě "prohlédnout" kalkulaci společníků, pak by 

mohlo docházet k různým nekontrolovaným dohodám, které by poškozovaly 

zejména zajištěné věřitele.   
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4. Role věřitelů při reorganizaci dlužníkova podniku 

 

4.1 Postavení věřitelů 

Paul Omar uvádí, že insolvenční zákon staví věřitele do pozice základní 

hybné síly celého insolvenční řízení. Je logické, že insolvenční řízení je zde 

právě proto, aby uspokojilo nároky věřitelů. Na druhou stranu, jak jsme viděli 

výše, role správce není pasivní, správce není pouze vykonavatelem jejich vůle, 

přičemž i role soudu je aktivní. 

Také Juraj Alexander uvádí, že institut reorganizace je postaven na 

myšlence, že dlužník, resp. jeho management má nejlepší motivaci reorganizaci 

vést iniciativně a přesvědčovat věřitele o tom, že tento způsob řešení úpadku je 

lepší než konkurs, nicméně upozorňuje, že skutečnost bývá jiná a věřitelé, 

zejména ti, kteří poskytli dlužníkovi financování mohou být nuceni naopak 

převzít iniciativu.238 

Zásadní rozdíl je mezi věřiteli, jejichž pohledávka vznikla před 

zahájením insolvenčního řízení a pohledávky věřitelů, které vznikly po zahájení 

insolvenčního řízení. Pokud jde o postavení věřitelů, je zřejmé, že věřitelé 

potřebují aktivního dlužníka a dlužník potřebuje věřitele. Mathias Houssin se 

zamýšlí nad tím, do jaké míry je francouzské právo „creditor – friendly“. 

Zdůrazňuje, že role a ochrana věřitelů, kteří následně po úpadku přispívají 

k záchraně podniku dlužníka je značně posílena. Je tedy vždy otázka, v čí 

prospěch je postavení věřitelů zlepšeno, zda ve prospěch věřitelů samotných či 

                                                 
238 ALEXANDER, Juraj: Věřitelská reorganizace – úskalí a řešení, Vysoká škola 

ekonomická, fakulta podnikohospodářská, katedra podnikové ekonomiky, Sborník z mezinárodní 

vědecké konference Insolvence 2013- konec jedné etapy, začátek další na VŠE fakulta 

podnikohospodářská, dostupné na http://www.vyzkuminsolvence.cz/data/files/vedecke-

konference/druha-konference-2013/sbornik-2013-final.pdf 
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dlužníka. Mathias Housin charakterizuje francouzské insolvenční právo jako 

velmi pro-dlužnické, když věřitelé jsou „sešikováni do řady a podrobeni 

kolektivní disciplíně“. V této souvislosti hovoří o pasivní roli věřitelů, která 

připomíná téměř postavení „figurantů“.239 

 

4.2 Dispozice řízením ze strany přihlášeného věřitele 

Pokud jde o disponování předmětem řízení, má rovněž jakýkoli 

přihlášený věřitel právo disponovat řízením, tedy podat návrh na povolení 

reorganizace. Tím se český insolvenční zákon v platném znění odlišuje od právní 

úpravy podle zákona o konkursu a vyrovnání, kdy ve smyslu § 46 byl k podání 

návrhu oprávněn pouze dlužník.240 

Zákonodárce byl jistě veden úvahou, aby byl rozšířen okruh účastníků 

oprávněných iniciovat řízení o povolení reorganizace. Zřejmě tím sledoval 

posílení postavení věřitelů a jejich oprávnění disponovat předmětem řízení. 

Dalším motivem mohlo být posílení naděje na úspěšnou sanaci dlužníkova 

podniku.241 Je však zřejmé, že takových reorganizací je velmi poskrovnu.242 

Toto vyplývá ze skutečnosti, že věřitelé nejsou zasvěceni do vnitřních poměrů 

společnosti dlužníka a často nemohou odhadnout, zda je reorganizace vhodným 

řešením úpadku či nikoli. Důvodem návrhu na povolení reorganizace ze strany 

                                                 
239 HOUSSIN, Mathias: Le droit francais est-il creditor friendly? International Journal 

on Insolvency Law, Vol. 1-2017, str. 75 

240 Pouze v případě, že je podáván insolvenční návrh ze strany pro hrozící úpadek, návrh 

na povolení oddlužení pak může podat pouze dlužník, a nikoli věřitel, a to nejpozději od 

rozhodnutí o úpadku 

241 Podle § 318 InsZ lze návrh na povolení reorganizace podat nejpozději do 10 dnů 

před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku. 

242 Ačkoli byl zákonodárce veden snahou posílit postavení věřitelů, bez další aktivní 

spolupráce dlužníka v průběhu řízení je reorganizace nemožná  
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věřitele může být pasivita dlužníka (což je samozřejmě v případě reorganizace 

velmi nežádoucí).  

Jak již bylo řečeno výše, dle českého právo má návrhovou iniciativu 

pouze přihlášený věřitel, na rozdíl od úpravy americké, kdy za věřitele je 

považována osoba, které vznikla pohledávka v době podání nebo před podáním 

návrhu na insolvenční řízení. 

Ve věci dlužníka Oděvní podnik, a.s.243 navrhl řešení úpadku 

reorganizací věřitel. Jednalo se o zajištěného věřitele – banku, která poskytovala 

dlužníkovi dlouhodobé úvěry rozhodující pro rozvoj podnikání a který měl 

zájem na dalším podnikání dlužníka. Návrhová iniciativa věřitele však často 

bývá doprovázena bojem o kontrolu nad správou dlužníkova podniku. Ve výše 

uvedené insolvenční věci soud dle mého názoru však zjevně překročil své 

kompetence, když konstatoval, že „s ohledem na procesní situaci, kdy (tento) 

věřitel, který navrhl řešení úpadku dlužníka reorganizací, nelze vyloučit, že tento 

způsob řešení úpadku bude na schůzi věřitelů prosazen. Pak v takovém případě, 

s ohledem na ustanovení §§ 330 odst. 3, věta první, § 332 odst. 1 (tedy tam, kde 

může věřitelský orgán značně ovlivňovat rozsah dispozičního oprávnění 

dlužníka), (soud) nepotvrdí (tohoto) věřitele jako člena věřitelského výboru. Je 

zjevné, že v takovém případě soud překročil své diskreční pravomoci, což 

v daném případě mělo mimo jiné za důsledek to, že tento věřitel již neměl zájem 

reorganizaci dále podporovat.    

Vlastní návrh na povolení reorganizace ze strany věřitele (ačkoli již 

předtím se tak stalo rovněž ze strany dlužníka) byl rovněž podán ve věci Via 

                                                 
243 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně, KSBR 37 INS 398/2010, dostupné na 

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=963100 
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Chem Group,244 a to z toho důvodu, že věřitel považoval za nesprávné povolení 

tzv. předjednané reorganizace, když reorganizační plán byl schválen jednak 

věřiteli, jejichž pohledávky nakonec byly popřeny, a dále naopak nebyli uvedeni 

věřitelé, jejichž pohledávky existovaly, tzn, že skutečné kvórum pro přijetí 

reorganizačního plánu mělo být daleko vyšší. V této souvislosti tento věřitel 

podal zároveň odvolání proti rozhodnutí o povolení reorganizace, a to přesto, že 

dle § 328 InsZ proti rozhodnutí o povolení reorganizace odvolání přípustné není.  

Dle americké právní úpravy mohou návrh na povolení reorganizace 

podat tři nezajištění věřitelé. Stejně tak dle britské právní úpravy, může 

v případě, že se bude jednat o reorganizační řízení soudní cestou, navrhovatelem 

věřitelem. V obou právních úpravách je však takových případů poměrně málo. 

V případě francouzského řízení redressement judiciare může návrh na zahájení 

řízení podat věřitel.245 

Jak již bylo řečeno v souvislosti s návrhovou iniciativou dlužníka, také u 

věřitelského návrhu je zásada dispoziční limitována.246 Pokud totiž určitá 

skupina věřitelů usiluje o reorganizaci s tím, že jejich představa o tržním 

prostředí, v němž se dlužník pohybuje, je postavena na některých 

předpokladech, které se později ukážou jako neopodstatněné, tak v případě, že 

již byl podán návrh na povolení reorganizace, schválen schůzí věřitelů a 

rozhodnutím soudu povolen, pak v případě zpětvzetí takového návrhu soud 

rozhodne o jeho neúčinnosti ve smyslu § 322 odst. 3 InsZ, přičemž tito věřitelé 

                                                 
244 Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30.9. 2015, KSCB  28 

INS 1350/2014, dostupné na http://kraken.slv.cz/KSCB28INS1350/2014 

245 Čl. 631-5 Code de commerce 

246 Je třeba zdůraznit, že imperativ poctivého záměru je vyžadován i u věřitelského 

návrhu už kvůli tomu, že věřitel může být s dlužníkem spojen, ev. prosazovat svůj zájem na úkor 

ostatních věřitelů. 
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nemohou podat odvolání proti tomuto rozhodnutí o neúčinnosti zpětvzetí. Toto 

platí i v případě, že věřitelé mohou mít logický, a nikoliv nečestný zájem na 

zastavení běžící reorganizace například proto, že se mohou změnit poměry u 

potenciálního kupujícího a tento již nebude mít zájem na koupi podniku.247 

Je otázka, zda je správné, aby byl v podání návrhu na povolení 

reorganizace omezen věřitel, který již jednou návrh na povolení reorganizace 

podal a návrh nebyl schválen schůzí věřitelů. Smrčka k tomuto uvádí, že takové 

omezení by nemělo platit s ohledem na skutečnost, že by takové omezení nemělo 

platit, když reorganizace spočívá v rychlém uvolnění kapitálu dlužníka a jeho 

rychlé distribuci mezi věřitele. Je ovšem otázka, co vedlo věřitele k neschválení 

takového návrhu a zda právě tato skutečnost neodráží fakt, že reorganizace je z 

mnoha důvodů nerealizovatelná.248 

Jak už jsem uvedla výše, dle pojetí insolvenčního práva v klasickém 

slova smyslu pochopitelně správce není zmocněncem věřitelů. Na druhou stranu, 

vezmeme-li správu ekonomicky nezdravé korporace jako její další pokračování 

v rámci reorganizace, pak na základě možnosti "převolit" soudem určeného 

správce, můžeme částečně chápat jeho roli jako zmocněnce věřitelů. Na jednu 

stranu lze v tomto případě vnímat snahy o přenesení správy společnosti z 

veřejnoprávního dohledu do tržního prostředí, tedy jako snahu o posílení role 

věřitelů, kteří mohou jako svého "zmocněnce" prosadit osobu, se kterou již mají 

své zkušenosti. Na druhou stranu se ukazuje, že mezi věřiteli, zejména 

bankovními institucemi, a správcem mohou vznikat nepsané dohody o 

opakovaném zvolení do funkce insolvenčního správce, a tedy i určitá 

ekonomická závislost mezi těmito subjekty, čímž samozřejmě trpí koncept 

                                                 
247HÁSOVÁ, J.: Insolvenční zákon, komentář, 2. vydání, Praha, C.H.BECK, 2014, str. 

1068, ISBN: 978-80-7400-555-8 

248 Hásová, J:      str. 796 
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nezávislosti insolvenčního správce, o němž bylo pojednáno výše v souvislosti s 

postavením insolvenčního správce.        

 

4.3 Kontraktační pravomoci věřitelů 

Dle britského práva hlasují o reorganizačním plánu na schůzi věřitelů 

nikoli však na základě tříd, ale pouze podle výše svých pohledávek, přičemž se 

ani nedělá rozdíl mezi zajištěnými a nezajištěnými věřiteli. Tito věřitelé pak 

mohou reorganizační plán měnit.  

V případě britského řízení CVA, pokud je přijato rozhodnutí, pak toto 

rozhodnutí má účinky tak, jako by bylo přijato společností na schůzi věřitelů a 

zavazuje každého, kdo mohl hlasovat na této schůzi, ať už byl přítomen či nikoli. 

Disentující věřitelé nebo ti, kteří nemohli hlasovat ve smyslu čl. 1.19 (3), jsou 

vázáni rozhodnutím přijatým většinou. Dříve nebyl rozhodnutím vázán věřitel, 

který se nedostavil na schůzi z toho důvodu, že na ni nebyl pozván. Tato praxe 

však velmi zpochybňovala důvěryhodnost celého institutu. V současné době 

jsou vázáni rozhodnutím i věřitelé, o nichž dlužník neví anebo věřitelé, kteří 

neobdrželi pozvánku na schůzi věřitelů. Na druhou stranu existují věřitelé, kteří 

mají zvláštní nároky vůči společnosti a tyto nároky mají vliv na rozhodnutí 

v rámci řízení CVA.249 V případě dlužníka TBL Realisation Ltd. administrátoři 

navrhli řízení CVA společnosti, přičemž věřitel Greenberg se snažil hlasovat 

prostřednictvím zástupce na schůzi věřitelů svolané za účelem schválení CVA. 

Jeden ze společných správců Greenbergův nárok neuznal a nepřipustil jeho 

hlasovací právo. Věřitel oponoval a požadoval, aby administrátoři vyčlenili 

mimo CVA dostatek aktiv, kterým by byl splněn jejich nárok, pokud by byli 

úspěšní. Společní správci, kteří Greenbergům naznačili, že souhlasí s jejich 

                                                 
249 Rozhodnutí TBL Realisation Ltd. 2002 EWCA Civ,1217 
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účastí v CVA, požádali soud o stanovisko. Zástupce vrchního soudu, rozhodl, že 

od té doby, co byl Greenbergův nárok pro účely hlasování zamítnut, nebyli CVA 

vázáni, a proto nebyl důvod omezit pari passu rozdělení podle CVA. Namísto 

příkazu přijal závazek od správců, aby mimo CVA zajistili veškeré nároky 

Greenbergů.  

V dalších řízeních bylo rozhodnuto, že soud by se měl touto záležitostí 

zabývat, jako by Greenberger požádal o povolení domoci se své pohledávky 

exekucí. Na tomto základě se k této otázce muselo přistupovat jako k výkonu 

soudní pravomoci a potřeby vyvážit zájmy žalobců vůči zájmům ostatních 

věřitelů, že Greenberg měl v úmyslu podpořit CVA, že chyba učiněná v 

odmítnutí jejich žádosti bylo bez následku a nebyla utrpěna žádná další újma, a 

to, že jim bylo umožněno vykonat plnou částku rozsudku, bylo v rozporu s 

účelem správy. Soud uzavřel, že věřitel Greenberg nebyl vázán dohodou v rámci 

CVA, a proto jeho pohledávka nemohla být uspokojena ve větší míře, než by 

byla v případě, kdyby věřitel hlasoval ve prospěch dohody v rámci CVA. Pokud 

totiž věřitel, kterému bylo umožněno účastnit se dohody v rámci CVA, účast na 

této dohodě odmítne, pak se jeví jako spravedlivé, že soud z eventuálního 

uspokojení tohoto věřitele odečte částku, kterou by tento věřitel obdržel, kdyby 

byl součástí dohody v rámci CVA.  

V případě francouzského řízení redressement judiciaire je role věřitelů 

závislá na tom, zda se rozhoduje o plánu na pokračování v provozu podniku nebo 

zda plán bude spočívat v prodeji podniku. V prvém případě se jedná o 

kontraktační proces mezi správou podniku (ať už správcem nebo 
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managementem) a věřiteli, v druhém případě se pak jedná o proces postupného 

nacházení dohody mezi správou společnosti a novými nabyvateli.250 

Pro srovnání s francouzským řízením je americké insolvenčního právo 

postaveno na principu negociace mezi dlužníkem a věřiteli, přičemž, jak bylo 

řečeno, téměř absentuje soudní intervence.   

Podle německého práva má v rámci zásady autonomie věřitelů 

insolvenční plán velice volnou formu a v podstatě se dlužník (ev. správce) může 

s věřiteli dohodnout na jakémkoli narovnání. Vzhledem k tomu, že v případě 

reorganizace (stejně jako v českém právu) není primárně nutně založena na 

principu rovného spokojování věřitelů, je plně v dispozici dlužníka a 

autonomního postavení věřitelů, aby se na reorganizačním plánu dohodli. 

Pokud vím, zatím nebyla vyřešena judikatorně otázka, zda je v 

kompetenci soudů rovnou rozhodnout o způsobu řešení úpadku konkursem, 

pokud jde o dlužníka, u kterého by byla přípustná předbalená reorganizace, 

dlužník ovšem sdělí, že řešení svého úpadku formou reorganizace nevyužije. 

Reorganizace by pak byla čistě v režii věřitelů. Havel251 v této otázce oponuje 

Kolesárovi, který zastává názor o nepřípustnosti takové reorganizace, když 

argumentuje zejména gramatickým výkladem § 316 InsZ, dále nedostatkem 

relevantních informací pro sestavení plánu, a to i s ohledem na krátký čas k 

přípravě, s ohledem na skutečnost, že dlužník by do doby povolení reorganizace 

a po jejím povolení podnikal jako osoba s dispozičním oprávněním, avšak proti 

své vůli. Havel zastává opačný názor, který opírá o fakt, že věřitelé stále 

zůstávají hlavními aktéry reorganizace, když jejich prostředky byly využity k 

                                                 
250 HOUIN SAINT-ALARY, Corinne: Droit des entreprises en difficulté, Paris: 

Montchrétien, 1996, str. 497, ISBN:2-7076-0731-2 

 251 HAVEL, Bohumil, KOLESÁR, Pavel: Přípustnost tzv.předbalené reorganizace 

bez návrhu či proti vůli dlužníka, Obchodněprávní revue 7/2011, str. 202 



 
159 

 

provozování podniku a nebyly vráceny.  Argumentuje pravidlem absolutní 

priority, které má vycházet z toho, že reorganizace je ekonomicky výhodnější 

než likvidační řešení. Vychází z toho, že jsou to vždy věřitelé jakožto ekonomičtí 

vlastníci, kdo umožňují dlužníkovi se reorganizovat a zároveň mu mohou 

odebrat přednostní právo na sestavení reorganizačního plánu. Považuje toto 

řešení efektivní z hlediska paretovského pravidla i Coasovy teorie, když věřitelé 

docházejí k řešení úpadku reorganizací na základě kontraktace. Osobně se spíš 

přikláním k názoru, že takový postup možný není. Jsem toho názoru, že věřitelé 

mají sice rozhodující vliv na řešení úpadku, nicméně zákonodárce dal podle 

mého názoru najevo, že přichází-li v úvahu reorganizace bez dalšího 

kvantitativně nepřípustná, pak aktivita dlužníka je ve smyslu § 148 InsZ a § 316 

InsZ je nezbytná. Pak by podle mého názoru nemusel být upraven kvantitativní 

vstup do reorganizace. Zákon také rozlišuje rozhodování o způsobu řešení 

úpadku pro případ dlužnického návrhu (zde může schůze věřitelů ve smyslu ů 

150 InsZ rozhodnout o způsobu řešení úpadku a v případě, že je nečinná nebo se 

neshodne, rozhodne o tom soud) a pro případ věřitelského návrhu, který v 

každém případě musí schválit ve smyslu § 323 InsZ schůze věřitelů. Domnívám 

se, že i tady dává zákon jasně přednost dlužníkově aktivitě. Rozumím tomu, že 

pokud jde o majetek velkého podniku, kde je kompletně rozvráceno vedení a 

přesto mají věřitelé zájem na reorganizaci, pak jistě lze docílit reorganizace v 

režii věřitelů, u malého zcela pasivního dlužníka je to podle mne nemožné a 

troufám si říci i neefektivní navzdory právu věřitelů na naději co největšího 

uspokojení. V tomto případě by šlo opravdu myslím pouze o naději, která by v 

konečném důsledku přišla věřitele draho. Dále si myslím, že pravidlo absolutní 

priority se vztahuje na uspokojování věřitelů, nelze ji dle mého názoru úplně 

vztáhnout na principy přípustnosti reorganizace. 
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4.4 Právo na sestavení reorganizačního plánu 

Je-li na schůzi věřitelů rozhodnuto o tom, že dlužníkovi bude odňato 

právo na sestavení reorganizačního plánu, většinou se jedná o případy, kdy 

dlužník je méně aktivní, věřitel podal návrh na reorganizaci a také on je tím 

hlavním aktérem reorganizace včetně iniciativy ke zpracování reorganizačního 

plánu. Jak již bylo řečeno výše, v takovém případě jsou to věřitelé, kteří musí 

převzít iniciativu a snažit se prosadit reorganizační plán. Ve věci dlužníka ČKD 

Kutná Hora a.s. dokonce soud rozhodl, že další osoby odlišné od dlužníka jsou 

oprávněny předložit reorganizační plán, přičemž dlužníkovi zůstalo přednostní 

právo na sestavení reorganizačního plánu zachováno.252 

Pokud dlužník tedy pozbyl právo na sestavení reorganizačního plánu, je 

na schůzi věřitelů, příp. na soudu, aby stanovil podmínky, za nichž mohou jiné 

osoby, tedy přihlášení věřitelé, plán předložit. Pokud neurčí schůze věřitelů, 

který přihlášený věřitel má práv na sestavení plánu, vyzve soud k předložení 

reorganizačního plánu osoby, které podaly návrh na povolení reorganizace. Juraj 

Alexander připomíná, že sestavení reorganizačního plánu věřitelem je velmi 

problematické právě s ohledem na požadavek věrnosti zobrazení ekonomických 

a právních možností dlužníka, když samozřejmě věřitel je ve výrazné informační 

asymetrii. V této souvislosti připomíná, že pro případ nekooperujícího dlužníka 

je sestavení věřitelského reorganizačního návrhu možné pouze po dosazení 

nového statutárního orgánu jako krizového managementu, který je schopný 

poskytnout předkládajícímu věřiteli potřebnou součinnost.253 

                                                 
252 Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24.2. 2011 pod sp.z. KSPH 41 INS 

11480/2010-B-1 

253 ALEXANDER, Juraj: Věřitelská reorganizace – úskalí a řešení, Vysoká škola 

ekonomická, fakulta podnikohospodářská, katedra podnikové ekonomiky, Sborník z mezinárodní 

vědecké konference Insolvence 2013- konec jedné etapy, začátek další na VŠE fakulta 
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Naopak dle amerického práva schůze věřitelů není oprávněna dlužníkovi 

odejmout právo na sestavení reorganizačního plánu. Toho může schůze věřitelů 

dosáhnout pouze tak, že rozhodne o odnětí dispozičního oprávnění dlužníkovi a 

namísto něho bude osobou s dispozičním oprávněním správce, který pak může 

ve smyslu § 1121 (1) sestavit reorganizační plán. O této skutečnosti však nemusí 

rozhodnout soud ani věřitelský výbor (schůze věřitelů). V americké právní 

úpravě se však nestává často že by reorganizační plán předložili věřitelé.  

Věřitelský výbor je v každém případě oprávněn k participaci na sestavení 

reorganizačního plánu. To předpokládá, že věřitelský výbor předloží 

reorganizační plán spolu s dlužníkem254 , ev. předloží společně jiný plán, pokud 

již dlužníkovo právo na sestavení reorganizačního plánu bylo prekludován nebo 

ukončeno rozhodnutím.  

Podle francouzského práva měl na základě zákona z 26.7. 2005, o řízení 

sauvegarde pouze dlužník právo předkládat reorganizační plán. Na základě 

nařízení z 12.3. 2014 má každý věřitel, který je členem výborů, o nichž bude řeč 

níže, právo předložit reorganizační plán. 

 

4.5 Význam schůze věřitelů 

Schůze věřitelů jako vrcholný věřitelský orgán může ve smyslu § 150 

InsZ rozhodnout o způsobu řešení úpadku, je tedy v zásadě na věřitelích, aby 

rozhodli o osudu dlužníka.  

Význam schůze věřitelů, pokud jde o rozhodnutí o tom, jakým způsobem 

bude řešen úpadek, je zásadní.  Důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu 

hovoří o tom, že důvodem možnosti podat návrh na reorganizaci i po rozhodnutí 

                                                 
podnikohospodářská, dostupné na http://www.vyzkuminsolvence.cz/data/files/vedecke-

konference/druha-konference-2013/sbornik-2013-final.pdf 

254 Např. rozhodnutí A.C. Williams Co., 25 Bankr. 173, 177 Bank. N.D. Ohio 
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o úpadku je právě okolnost, že při reorganizaci má značnou působnost první 

schůze věřitelů.255 Je proto účelné, aby návrh na reorganizaci mohl být podán 

ještě před jejím konáním.  I v případě absence návrhu na povolení reorganizace 

ze strany dlužníka či přihlášeného věřitele je na schůzi věřitelů, aby rozhodla, 

jakým způsobem bude úpadek řešen.256 

Skutečnost, že o povolení reorganizace rozhodují věřitelé je dalším 

prostředkem k posílení postavení a autonomie věřitelů, když podle zákona o 

konkursu a vyrovnání bylo rozhodování o způsobu řešení úpadku plně 

v kompetenci soudu. 

 Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu může schůze věřitelů přijmout 

usnesení o tom, že povoluje způsob řešení dlužníkova podniku reorganizací bez 

ohledu na to, že v době konání schůze věřitelů k tomu oprávněným osobám již 

uplynula lhůta k podání návrhu na povolení reorganizace (tedy dlužník ani 

přihlášený věřitel nepodal návrh na povolení reorganizace). Pokud by 

reorganizace byla přípustná pouze při podání reorganizačního návrhu (protože 

dlužník nesplňuje kvantitativní kritérium), pak jestliže navrhovateli marně 

uplyne lhůta k předložení reorganizačního plánu, může soud bez dalšího 

prohlásit konkurz. Jestliže schůze věřitelů přijme předepsanou většinou podle § 

150 InsZ usnesení o tom, že způsobem řešení dlužníkova úpadku je konkurs, je 

tím závazně pro insolvenční soud určen způsob řešení dlužníkova úpadku, a to i 

bez ohledu na to, že je zde bezvadný návrh dlužníka na povolení reorganizace, 

jemuž by insolvenční soud jinak vyhověl. V takovém případě je soud povinen 

zamítnout takový návrh s poukazem na závaznost usnesení schůze věřitelů 

s poukazem o jiném způsobu řešení úpadku. Usnesení schůze věřitelů je 

                                                 
255 Důvodová zpráva k zákonu 182/2006 Sb.,  

256 Usnesení Nejvyššího soudu ČR 29 NSCR 30/2010 ze dne 20.1. 2011 
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překonáno pouze v případě, že je zde dlužníkem předložený návrh na povolení 

reorganizace přijatý všemi skupinami věřitelů. Dle Nejvyššího soudu tedy prosté 

včasné podání jinak přípustného návrhu na povolení reorganizace závaznost 

usnesení schůze věřitelů přijatého pode § 150 InsZ neprolamuje.  Pouze 

v případě, že věřitelé nejsou schopni sami rozhodnout o této otázce, rozhoduje o 

ní soud.  

Schůze věřitelů ve smyslu § 150 a § 151 InsZ tedy může rozhodnout i o 

tom, že dlužníkovi, který splňuje velikostní kritéria pro reorganizaci, nebude 

umožněno tento proces absolvovat, jestliže je zde převažující názor věřitelů, že 

povolení reorganizace není na místě.257 Je třeba zdůraznit, že zákonem zvolený 

způsob hlasování podle § 151 InsZ odráží skutečnost, že eventuální reorganizace 

se účastní věřitelé, jejich zájmy mohou být značně odlišné.258 

Je otázka, zda v případě, že schůze věřitelů rozhodne o způsobu řešení 

úpadku reorganizací podle návrhu věřitele, musí insolvenční soud návrh na 

                                                 
257 § 151 InsZ stanoví, že usnesení schůze je přijato, jestliže z věřitelů přihlášených ke 

dni předcházejícímu konání schůze věřitelů  

a) pro ně hlasovala nejméně polovina všech přítomných zajištěných věřitelů počítaná 

podle výše jejich pohledávek a nejméně polovina všech přítomných nezajištěných 

věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek, nebo 

b) pro ně hlasovalo nejméně 90 % přítomných věřitelů, počítáno podle výše pohledávek. 

Jestliže z věřitelů přítomných na schůzi věřitelů se zúčastní hlasování pouze zajištění 

věřitelé nebo pouze nezajištění věřitelé, je usnesení schůze věřitelů podle § 150 přijato, 

jestliže z věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů pro ně 

hlasovala nejméně polovina všech přítomných hlasujících věřitelů počítána podle výše 

jejich pohledávek. 

258Richter, Tomáš: Základní stavební kameny vládního návrhu insolvenčního zákona, 

část. 1, Právní forum, 2005, roč. 2, č.11, str. 444 
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reorganizaci přezkoumat z hlediska poctivosti záměru. Martin Dančišin259 uvádí, 

že insolvenční soud je rozhodnutím schůze věřitelů vázán, a to i v případě, kdy 

by rozhodnutí schůze věřitelů bylo v rozporu se společným zájmem věřitelů. 

Osobně se ovšem domnívám, že soud by musel v takovém případě přesto 

rozhodnout tak, že reorganizaci nepovoluje. 

Z právní úpravy jednoznačně vyplývá, že dlužník je hlavním aktérem 

celé reorganizace, proto je insolvenční zákon asymetrický, pokud jde o sérii 

opatření, kdy je navrhovatele reorganizace dlužník a kdy na druhou stranu 

věřitel260. Podle § 323 InsZ návrh na povolení reorganizace podaný věřitelem 

musí schválit schůze věřitelů. Insolvenční judikatura se na druhou stranu 

ujednotila na tom, že chybí-li kvalifikovaný souhlas věřitelů s návrhem dlužníka 

na povolení reorganizace, není vždy nutné rozhodnout o způsobu řešení 

reorganizace konkurzem. Tak tomu bylo v případě dlužníka SCHOELLER 

LITVÍNOV, kdy na schůzi věřitelů nedošlo ke schválení reorganizace na základě 

návrhu dlužníka, přičemž schůze věřitelů neschválila ani způsob řešení úpadku 

konkurzem. Odvolací soud261 přitom konstatoval, že insolvenční soud má 

rozhodnout o řešení úpadku konkurzem pouze v případě, že by věřitelé dali 

kvalifikovaně najevo, že si přejí řešit úpadek konkurzem. Naopak, pokud schůze 

věřitelů nepřijala žádné takové stanovisko nepřijala, pak soud měl pouze 

posuzovat, zda návrh na povolení reorganizace byl řádně podaný, zda je 

                                                 
259 MARŠÍKOVÁ a kol., Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou,  Leges, 2. 

vydání, 2014  

260HÁSOVÁ, J.: Insolvenční zákon, komentář, 2. vydání, Praha, C.H.BECK, 2014, str. 

1071, ISBN: 978-80-7400-555-8 

261Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 17.4. 2009, 1 VSPH 179/2009, dostupné 

na http://kraken.slv.cz/1VSPH179/2009 
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reorganizace obecně přípustná a nejsou zde důvody pro její zamítnutí zejména 

s ohledem na poctivost záměru. 

Podobně rozhodl odvolací soud také ve věci INVEST INTERBAU s.r.o., 

kde rovněž soud prvního stupně rozhodl o řešení úpadku konkurzem, a to na 

základě absence rozhodnutí schůze věřitelů o řešení úpadku reorganizací, když 

se o eventuálním povolení reorganizace rozhodovalo na základě dlužnického 

návrhu. V daném případě však soud prvního stupně ani nedodržel lhůtu pro 

svolání schůze věřitelů, která by o tomto návrhu měla rozhodnout.262 Toto (tedy 

rozhodnutí o řešení úpadku konkurzem) by však na druhé straně muselo platit 

v případě návrhu věřitele.     

Ve věci dlužníka BESTSPORT akciová společnost rozhodl Vrchní soud 

v Praze na základě odvolání proti rozhodnutí o neschválení zprávy o 

reorganizačním plánu tak, že se rozhodnutí insolvenčního soudu ruší, neboť ten 

vycházel z nesprávného výkladu zákonné úpravy, když dospěl k závěru, že je 

oprávněn neschválit reorganizační plán ještě před tím, než o něm jednala schůze 

věřitelů. Ve fázi schvalování zprávy o reorganizačního plánu je dle Vrchního 

soudu zbytečné zabývat se zákonnými podmínkami schválení reorganizačního 

plánu.263 

Vzhledem k tomu, že insolvenční zákon přisuzuje věřitelům vysokou 

míru autonomie vůle, náleží jim rozhodovací kompetence ohledně osoby, která 

bude oprávněna sestavit reorganizační plán v případě, že svého práva původně 

nevyužije dlužník, případně pokud se ve smyslu § 339 InsZ odst. 3 na odebrání 

přednostního práva dlužníka usnesla schůze věřitelů.  V dřívějším znění zákona 

                                                 
262Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 23.7. 2010, sp.zn. 3 VSPH 470/2010, 

dostupné na http://kraken.slv.cz/3VSPH470/2010 

263
Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 26.6. 2012, sp.zn. 3 VSPH 512/2012, 

dostupné na http://kraken.slv.cz/3VSPH512/2012 
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účinném do 1.1. 2014 mohla schůze věřitelů takto rozhodnout v principu 

v jednom okamžiku, a sice na schůzi věřitelů rozhodující o úpadku. Nyní má 

schůze věřitelů tuto možnost v podstatě kdykoli, k rozhodnutí tedy může dojít 

na každé schůzi věřitelů. Smrčka zdůrazňuje, že původní úprava byla poněkud 

nešťastná, když značně omezovala možnost věřitelů hledat společný zájem a 

dohodu pro případnou volbu mezi likvidačním a sanačním řešením úpadku. 264 

Podle současného znění § 339 InsZ může schůze věřitelů rozhodnout o 

tom, kdo bude mít přednostní právo na sestavení reorganizačního plánu, pokud 

je toto právo odebráno dlužníkovi.     

Dle německého Insolvenzordnung má schůze věřitelů 

Glaubigerversammlung ve smyslu § 218 právo pouze dávat správci instrukce 

k sestavení reorganizačního plánu (i když ve smyslu § 157 InsZ může sestavit 

záměr plánu.  

 

4.6 Význam věřitelského výboru 

Je zřejmé, že věřitelům musí být přiznáno důležité postavení, možná 

dokonce dominantní roli, když koneckonců jde v řízení o jejich nároky.265 

Vzhledem k tomu, že zejména úpadková řízení, která jsou řešena reorganizací, 

představují účast velkého množství věřitelů, jejichž vůli je třeba nějak vyjádřit, 

organizovat a materializovat, pak je nutné, aby tito věřitelé byli seskupeni v 

orgánech, kterými jsou zpravidla schůze věřitelů a věřitelské výbory. Tomáš 

                                                 
264HÁSOVÁ, J.: Insolvenční zákon, komentář, 2. vydání, Praha, C.H.BECK, 2014, str. 

1098, ISBN: 978-80-7400-555-8 

 265Rescue of Business in Insolvency Law, Instrument of the European Law Institute se 

sídlem ve Vídni, str. 154 dokument je společným dílem odborníků na insolvenční právo a jeho 

snahou je komparace různých evropských právních systémů v oblasti insolvence, dostupné 

nattps://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user.../Instrument_INSOLVENCY.pdf 
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Richter v této souvislosti upozorňuje zejména na nebezpečí, které vyplývá z 

nehomogennosti pohledávek členů věřitelského výboru, pokud jde o výši a 

pořadí pohledávek těchto věřitelů. V prvně uvedeném případě, pokud by v rámci 

věřitelského výboru rozhodovali věřitelé s bagatelními pohledávkami, přičemž 

by prosazovali cíle, které by odporovaly zájmům věřitelů s podstatně vyššími 

pohledávkami, mohlo by docházet k nevýhodným rozhodnutím, které by 

neodrážely realitu. Podle amerického insolvenčního zákona jsou proto členové 

věřitelského výboru voleni insolvenčním správcem.266 Zkreslování výsledků 

hlasování, pokud jde o hlasování věřitelů s různým pořadím, řeší americký zákon 

tím, že ve věřitelském výboru jsou zastoupeni pouze nezajištění věřitelé.   

Smyslem věřitelského výboru je právě umožnit aktivní účast věřitelů v 

insolvenčním řízení. Věřitelský výbor je jedním z orgánů, který má zaručovat 

spravedlnost celého procesu. Jak již bylo řečeno výše, věřitelský výbor, pokud 

dostatečně reprezentuje vůli věřitelů a je spolupracující, může se chopit 

iniciativy a prosadit efektivní reorganizaci ze strany dosazeného krizového 

managementu tím, že navrhne soudu odebrání dispozičních oprávnění dlužníka.  

Pokud jde o věřitelský výbor, jeho role spočívá v ochraně „společného 

zájmu věřitelů“, a to i situaci, kdy zájmy věřitelů jsou protichůdné. Je otázka, 

zda i v případě reorganizace se může uplatnit možnost nahrazení působnosti 

věřitelského výboru soudem, když dochází v insolvenčních řízeních k tzv. 

rational apathy, kdy věřitelé nemají zájem na výkonu funkce ve věřitelském 

orgánu.  

Význam věřitelského výboru je obvykle zejména kontrolní. V americké 

právní úpravě vykonává věřitelský výbor kontrolní pravomoc nad dlužníkem, 

                                                 
266 RICHTER, Tomáš, Insolvenční právo, 2. vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 

2016, str. 118, ISBN: 978-80- 7552-444-7. Autor upozorňuje právě na situaci, kdy 

dochází ke změnám uvnitř korporace v důsledku ekonomických změn 
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tedy tu, která je v českém právu svěřena insolvenčnímu správci. Ustanovení 

insolvenčního správce v případě reorganizace totiž není povinná.  

Věřitelský výbor v souladu s § 355 InsZ zejména zajišťuje kontrolu nad 

tím, jak je prováděn reorganizační plán, a to zejména s ohledem na skutečnost, 

že reorganizační plán může být prosazen i proti vůli věřitelů. Jeho pravomoci 

upravuje reorganizační plán. Je ale potřeba připomenout, že věřitelský výbor 

není automaticky informován v průběhu řízení o zásadních skutečnostech, proto 

musí aktivně informace požadovat. Ve smyslu § 355 odst. 2 InsZ může sám určit, 

které úkony považuje úkony zásadního významu a které jsou z toho důvodu 

podmíněny jeho souhlasem. Je pak samozřejmě otázka, do jaké míry je 

praktické, aby věřitelský výbor schvaloval ty které otázky s ohledem na 

nezbytnost efektivity provozování podniku/závodu, když přílišná restrikce 

pravomocí osoby s dispozičním oprávněním by omezovala jeho operativnost.  

Smrčka v tomto smyslu upozorňuje na skutečnost, že postavení věřitelů 

v určitých konstelacích není pevné, když zákon na jedné straně předpokládá, že 

reorganizační plán je společným dílem a je schválen věřiteli, přičemž ovšem tato 

situace nemusí vůbec nastat, když ve smyslu § 147 InsZ reorganizační plán může 

být přijat proti vůli většiny věřitelů. V tomto smyslu tedy upozorňuje na 

nebezpečí, že v rámci řízení o reorganizaci mohou být rozhodnutí zásadního 

významu, která přitom nebudou součástí plánu, přičemž toto může teoreticky 

proběhnout bez vědomí a souhlasu věřitelského výboru.   

Dle amerického Bankruptcy Act (čl. 1103-1121) má věřitelský výbor 

pravomoc konzultační a asistenční. Má právo konzultovat se správcem (trustee), 

je-li zvolen, s dlužníkem (debtor in possession) správu společnosti. 

Věřitelský výbor má úlohu, pokud jde o zajišťování informačních toků- 

má tedy právo požadovat od dlužníka informace v kterémkoli stádiu řízení, 

prošetřovat úkony dlužníka a jeho finanční situaci. 
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Role věřitelského výboru podle amerického práva je dále asistenční- 

věřitelský výbor se má účastnit vypracování reorganizačního plánu, požadovat 

ustanovení správce (trustee). Dle amerického práva jedná věřitelský výbor 

jménem nezajištěných věřitelů a má svěřeneckou povinnost vůči těmto 

věřitelům.   

V pojetí amerického práva má tedy věřitelský výbor zejména poradní 

funkci a nikoli jednoznačně kontrolní. V případě dlužníka UNR Industries, 

Inc.např. insolvenční soud (United States Bankruptcy Court) pro Northern 

District odf Illinois odmítl nařídit dlužníkovi, aby vždy nejdříve uvědomil 

věřitelský výbor o jednotlivých úkonech v rámci obchodního vedení. Soud 

zdůraznil, že dlužník coby Debtor in possession je ve smyslu ustanovení Chapter 

11oprávněn jednat, pokud o každodenní správu společnosti, bez zásahu 

věřitelského výboru. Pokud by dlužník měl za to, že v určitém ohledu není 

schopen zajišťovat správu společnosti, pak je řešením jmenování správce 

(trustee).267 

Věřitelský výbor dle americké právní úpravy je především oprávněn 

k prošetřování úkonů souvisejících s obchodními operacemi a finančními 

transakcemi dlužníka. Toto prošetřování je stěžejní pro rozhodnutí věřitelského 

orgánu ohledně proveditelnosti plánu. O tom, že věřitelský výbor má přístup ke 

všem informacím rozhodným pro schválení plánu, rozhodl i Odvolací soud ve 

věci International Horizons, Inc., když konstatoval, že neexistuje žádné 

federální ustanovení, které by mohlo věřitelskému výboru k přístupu 

k finančním informacím. 

                                                 
267 BLAIN, Peter, Erne, David: Creditors´comittes under Chapter 11 of th United States 

Bankruptcy Code: Creation, composition, powers and duties dostupné na 

http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1930&context=mulr 
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Ve smyslu čl. 1103 odst. 5 Bancruptcy Code je věřitelský výbor oprávněn 

činit další úkony, které jsou v zájmu věřitelů. Tato široká pravomoc věřitelského 

výboru byla interpretována jako snaha ovlivnit co možná nejvíce aspektů celého 

řízení. V této souvislosti americká judikatura řešila otázku, zda věřitelský výbor 

je rovněž aktivně legitimován k podání žaloby a působit jako eventuální vedlejší 

účastník v žalobách iniciovaných jinými subjekty. Sám soudce Babitt 

z newyorského insolvenčního soudu poznamenal, že dlužníci, kteří usilují o 

reorganizaci ve smyslu Chapter 11 se mohou zdráhat podávat žaloby (např. na 

vymožení pohledávek) proti svým obchodním partnerům právě proto, že jejich 

podporu budou potřebovat v období po skončení reorganizace, zejména pokud 

jde o dodavatele, poskytovatele úvěrů apod. Část soudů přiznala věřitelskému 

výboru procesní způsobilost (vzhledem k tomu, že insolvenční zákon ji 

neupravuje), i přes dočasnost jeho existence, právě s ohledem na skutečnost, že 

zastupuje zájmy věřitelů jako celku.268 

V případě britského řízení administration, jakmile je správa společnosti 

svěřena do rukou administrátora jako externího správce, pracuje administrator 

velmi úzce s věřitelským výborem.  Před konáním první schůze věřitelů by měl 

administrátor s hlavními věřiteli konzultovat své návrhy.   

Pokud jde o francouzské řízení sauvegarde, v případě, že zachraňovaný 

podnik překračuje určitou velikost, pokud jde o obrat či počet zaměstnanců, jsou 

povinně voleny věřitelské skupiny. V případě výše uvedeného řízení, první 

skupinu věřitelského výboru tvoří věřitelé, kteří dlužníkovi poskytli úvěr (tedy 

zejména banky, příp. jiné společnosti poskytující úvěr), případně věřitelé, na něž 

tento typ pohledávek byl postoupen. Druhý věřitelský výbor je tvořen hlavními 

                                                 
268 BLAIN, Peter; ERNE, David: Creditors´comittes under Chapter 11 of th United 

States Bankruptcy Code: Creation, composition, powers and duties, např. rozhodnutí Committee 

of Unsecured Creditors v. Monsour Medical Center, 5 Bancr. 715 (Bankr. W.D. Pa. 1980) 



 
171 

 

dodavateli zboží a služeb, tedy věřitelé, jejichž pohledávky představují nejméně 

3% pasiv.  

Úloha věřitelského spočívá v posouzení reorganizačního plánu, má tedy 

povahu konzultační. Věřitel, který je členem věřitelské výboru, má dokonce 

iniciační pravomoc, pokud jde o možnost předkládat reorganizační plán. 

Věřitelské výbory jsou tedy povinny se ve lhůtě vyjádřit 

k reorganizačnímu plán. Oba věřitelské výbory přitom hlasují odděleně a 

rozhodují většinou odpovídající 2/3 dle hodnoty pohledávek, přičemž věřitelé, 

kteří jsou tímto v menšině, musí akceptovat prodloužení lhůty splatnosti dluhů 

či jejich případné částečné prominutí. 

Zákonem z roku 2005 byly navíc posíleny kompetence některých 

věřitelů, kteří mohou být jmenování soudem stanoveným úředníkem. Tato 

skupina věřitelů je pravidelně informována a zejména konzultována, pokud de o 

hlavní otázky průběhu insolvenčního řízení, zejména pokud jde o zahájení řízení, 

přípravu a změnu reorganizačního plánu, prodej podniku apod. Tato skupina 

věřitelů má tedy roli asistenční (ve vztahu ke správci), dále roli dohledovou a 

konečně chrání společný zájem věřitelů.   

Dle amerického práva vykonává nad dlužníkem dohledové pravomoci 

věřitelský výbor (na rozdíl od české právní úpravy, kde je tato pravomoc svěřena 

insolvenčnímu správci.)  

V praxi ovšem velmi často budou zájmy jednotlivých věřitelů značně 

odlišné. Ústavní soud řešil v nálezu týkajícím se společnosti LESS TIMBER 

kolizi věřitelů s různým postavením. Stěžovatelé zajištění věřitelé poukazovali 

na skutečnost, že insolvenční soud nerespektoval práva zajištěných věřitelů, 

popřel existenci práva věřitelů ovlivňovat insolvenční řízení a tím zasáhl i do 

majetkových práv věřitelů. Insolvenční soud v této souvislosti řešil otázku, zda 

je insolvenční správkyně a dlužník vázán v rámci prodejního procesu pokyny 
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zajištěného a pokyny věřitelského výboru, když nakonec dospěl k závěru, že sice 

respektuje oprávnění zajištěného věřitele udílet pokyny ke správě zajištěného 

majetku, přičemž však tyto pokyny nesmí být nevýhodné pro majetkovou 

podstatu a nesmí být v rozporu s právními předpisy.269 

 

4.7 Role věřitelů v tzv. konsenzuální reorganizaci 

V případě konsenzuální reorganizace se samozřejmě jedná o dohodu 

mezi dlužníkem a věřiteli, do které soud zasahuje minimálně. Dle americké 

právní úpravy právě ke konsenzuálním reorganizacím dochází nejčastěji, což 

vyplývá ze skutečnosti, že na prvním místě stojí zájem dlužníka na zachování 

provozu podniku. Podle § 316 InsZ odst. 5 jestliže dlužník společně 

s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do rozhodnutí o úpadku předloží 

reorganizační plán přijatý polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle 

výše pohledávek a alespoň polovinou nezajištěných věřitelů počítanou podle 

výše pohledávek, neplatí kvantitativní podmínka pro usilování o možnost řešit 

úpadek dlužníka reorganizací. Otázkou však zůstává, zda lze v této reorganizaci 

pokračovat, jestliže po faktickém přezkumu přihlášených pohledávek vyjde 

najevo jiná výše těchto pohledávek.270 V insolvenčním řízení na společnost 

International Wellness Center s.r.o. Předložil dlužník spolu s reorganizačním 

plánem mimo jiné hlasovací lístky dvou věřitelů, kteří hlasovali o přijetí 

reorganizačního plánu ještě před zahájením insolvenčního řízení. Bylo otázkou, 

zda kritéria hlasování podle § 346 odst. 1 InsZ se uplatní i na tzv. předjednanou 

reorganizaci či nikoliv. Odvolací soud dospěl k závěru, že formálně hlasování 

dle § 346 odst. 1 InsZ se uplatní až po zahájení insolvenčního řízení. Jestliže 

                                                 
269 Nález Ústavního soudu, I. ÚS 4008/2013 

270
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12.12. 2016, sp.zn.  3 VSPH 1802/2016, 

dostupné na http://kraken.slv.cz/3VSPH512/2012 
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tedy věřitelé formou hlasovacích lístků vyjádřili souhlas, přestože tyto hlasovací 

lístky nesplňovaly kritéria dle § 346 InsZ, pak je namístě závěr, že stanoviska 

věřitelů nenahrazují automaticky souhlas s reorganizačním plánem 

vyžadovaným v § 346 a násl. InsZ. 

Otázku souhlasu věřitelů s reorganizačním plánem ve fázi rozhodování o 

povolení reorganizace řešil soud i v insolvenčním řízení na společnost JIP – 

ENERGO Větřní. Odvolací soud posuzoval, zda lze předložený plán hodnotit 

z hlediska formálních náležitostí vymezených zákonem a v případě, že by 

dlužník nesplňoval náležitosti dle § 316 odst. 4 InsZ, má soud dospět k závěru, 

že reorganizace není přípustná. Odvolací soud zdůraznil, že podrobným 

zkoumáním obsahu reorganizačního plánu ve smyslu § 348 InsZ se lze zabývat 

až ve fázi schvalování reorganizačního plánu a že námitky dlužníka v tom 

smyslu, že soud nadbytečně hodnotil způsob uspokojování věřitelů je 

důvodný271.     

V této souvislosti je namístě položit si otázku, zda může návrh na tzv. 

předjednanou reorganizaci podat i věřitel.   

Pokud jde o postup soudu ve smyslu § 348 InsZ, je nutné, aby soud 

přezkoumal reorganizační plán nejen po formální stránce, ale je nutné, aby své 

závěry podrobil i ekonomické analýze.  

 

4.8 Schvalovací kompetence věřitelů- „kolektivní procesy“ 

Podle § 323 InsZ musí návrh na povolení reorganizace, za předpokladu, 

že byl podán věřitelem, schválit schůze věřitelů. Insolvenční řízení je založeno 

na kolektivním rozhodování, což jej samozřejmě značně odlišuje od všem 

dvoustranných, ať již hmotněprávních nebo procesněprávních vztahů.  

                                                 
271 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10.9. 2014 , sp.zn. 3 VSOL 811/2014, 

dostupné na http://kraken.slv.cz/3VSOL811/2014 
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Smrčka upozorňuje, že postavení věřitele není v některých souhrách 

situací nijak pevné. Zákon totiž na jedné straně předpokládá, že reorganizační 

plán je dílem společným a je schválen věřiteli, nicméně tato situace nemusí 

nastat, naopak, jak bylo řečeno výše, plán může být přijat proti vůli většiny. 272 

Mathias Houssin v této souvislosti hovoří o vnucení společné vůle 

ostatním věřitelům. Vůle věřitelů v rámci francouzského řízení sauvegarde 

může být vnucena podle toho, zda byly v rámci řízení ustanoveny věřitelské 

výbory (tyto jsou obligatorně ustanovovány v případě, že účetní závěrka musí 

být schválena auditorem a dále v případě dosažení zákonného limitu počtu 

zaměstnanců) či nikoli. Výbory musí být konzultovány předtím, než je schválen 

reorganizační plán.273 

V případě, že výbory nebyly ustanoveny, jsou věřitelé ve francouzském 

řízení sauvegarde konzultováni individuálním nebo kolektivním způsobem, aniž 

by se však hlasovalo na principu dosažení majority. Věřitelé jsou konzultováni 

na základě dopisu, v němž je stanovena lhůta k vyjádření, přičemž v případě 

nevyjádření se platí, že věřitel souhlasí. Tento postup v rámci francouzského 

insolvenčního řízení nazývá Derrida „vynucenou akceptací návrhů ze strany 

dlužníka, jejímž jediným cílem je snížit nepřímým způsobem závazky 

společnosti a umožnit tak pokračování v dalších aktivitách snadnějším 

způsobem.“274 

Mathias Houssin zdůrazňuje, že v řízeních, kde nejsou jmenovány 

výbory, je tlak na věřitele relativně malý a metody schvalování, pokud jde o 

                                                 
272KOTOUČOVÁ a kol.,: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

komentář, 1. vydání, Praha, C.H.BECK, 2010, ISBN: 978-80-7400_320-2   

273 Čl. 626-30 Code de commerce 

274 DERRIDA, F.:Redressement et liquidation judiciaire des entreprises, DALLOZ, 

3eme edition, 1991 



 
175 

 

věřitele málo donucující, a to přesto, že plán je vždy schvalován ze strany soudu 

v tom smyslu, zda vyhovuje dlužníkovi. Věřitelé by tedy zde měli figurovat jako 

určitá protiváha soudní diskrece. (v rámci výboru musí pro rozhodnutí hlasovat 

většina z přítomných věřitelů).275 

V daném případě jsou pak i oponujícím věřitelům „vnucena“ na základě 

většinového hlasování rozhodnutí, když na základě rozhodnutí soudu jsou tato 

rozhodnutí platná erga omnes. Mathias Houssin zdůrazňuje, že přestože účast 

věřitelů na rozhodování ve výborech může být vnímána jako větší zapojení 

věřitelů do rozhodování o reorganizaci, ve skutečnosti má tento způsob účasti 

věřitelů význam zejména pro majoritní věřitele. V této souvislosti mluví 

Pérochon o „diktatuře věřitelů“, neboť podle něj se spíše než o příležitost pro 

věřitele, jedná o „past“276, v níž musí snášet náklady rozhodování podle principu 

většiny. 

Je třeba si uvědomit, že přestože účastí ve výborech je věřitelům 

umožněno podílet se ve vyšší míře na rozhodování o osudu reorganizačního 

plánu, rozhodnutí o reorganizačním plánu zůstává v rukou soudu, a nikoli 

výborů věřitelů. Pro schválení reorganizačního plánu tedy není dostačující, aby 

byl přijat věřitelskou většinou, což vedlo některé autory nazvat reorganizační 

plán „judikovanou smlouvou“, eventuálně alespoň podtrhnout kontraktační 

charakter tohoto kolektivního řízení.277 

 

                                                 
275HOUSSIN, Mathias: Le droit francais est-il creditor friendly? International Journal 

on Insolvency Law, Vol. 1-2017, str. 75 

276 Pérochon, F in Houssin Mathias  

277 HOUSSIN, Mathias: Le droit francais est-il creditor friendly? International Journal 

on Insolvency Law, Vol. 1-2017, str. 80 
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4.9 Specifické vytváření hlasovacích tříd a stanovení kvóra u 

reorganizace 

Pro schválení reorganizačního plánu278, tedy dohody o způsobu řešení 

úpadku, se hlasuje ve skupinách, které jsou stanoveny reorganizačním plánem a 

které odpovídají různým nárokům na majetek společnosti.279 Jde tedy o 

rozdělení na skupiny podle právního postavení a ekonomických zájmů. Podle 

návrhu směrnice na preventivní restrukturalizaci by měli mít právo hlasovat 

všichni věřitelé, na něž se vztahuje plán restrukturalizace a také držitelé 

obchodních podílů. Ti, jejichž práva nejsou reorganizačním plánem dotčena, by 

neměli mít v souvislosti s plánem žádná hlasovací práva a ani by neměla být 

požadována jejich podpora při schvalování plánu.  Hlasující většina je přitom 

v souladu s § 347 InsZ tvořena většinou podle počtu hlav a dále podle výše 

pohledávek, která musí představovat nejméně polovinu hlasujících věřitelů. U 

skupiny, která je tvořena společníky, kteří tvoří základní kapitál, musí souhlasit 

věřitelé, jejichž podíly představují alespoň dvě třetiny základního kapitálu. 

Smyslem tohoto způsobu tvorby vůle je, aby menšina dotčených stran v každé 

třídě nemohla bránit přijetí plánu, který přitom neomezuje nespravedlivě jejich 

práva.   

                                                 
278 Věřitelé schvalují reorganizační plán, ale děje se tak na základě celkové zprávy o 

reorganizačním plánu, kterou musí věřitelé dostat k dispozici v předstihu. Z té by hlavně mělo 

vyplynout, jaký vliv na věřitele reorganizace bude mít. Zprávu lze zveřejnit v insolvenčním 

rejstříku až poté, co soud schválí reorganizační plán, přičemž věřitelé jsou povinni nakládat tak, 

aby nedošlo k narušení reorganizace   

279 Proces schvalování reorganizačního plánu je dvoufázový. Hlasování věřitelů je 

projevem dispoziční zásady, když dlužník navrhuje plán a věřitelé o něm hlasují ve skupinách 

určených tímto plánem, eventuálně na základě soudem upraveného zařazení do skupin. Dále o 

schválení plánu rozhoduje insolvenční soud.    
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Platí v zásadě, že při schvalování reorganizační plánu by mělo být 

dosaženo konsenzu tím, že bude schválen všemi skupinami věřitelů. Schválení 

by tedy mělo být v ideálním případě projevem stejné kolektivní vůle.  

Zákon tedy ponechává na navrhovateli insolvenčního plánu, aby přímo 

v něm navrhl rozdělení věřitelů, resp. pohledávek věřitelů280 do skupin, přičemž 

vodítkem je zásada shodnosti právního postavení a zásada shodnosti 

hospodářských zájmů. 

Zákon pouze stanoví, kteří věřitelé tvoří vždy samostatnou skupinu-jedná 

se o každého zajištěného věřitele, věřitele uvedeného v § 335 InsZ a pohledávky, 

které nejsou dotčeny reorganizačním plánem. 

Zásada par conditio creditorum, která se uplatňuje v celém insolvenčním 

řízení bude pochopitelně základem pro uspořádání věřitelů do skupin, nicméně 

strategické vyjednávání, jak už bylo řečeno, bude hrát zásadní roli. Na jedné 

straně totiž jde o uspokojení věřitelů a na druhé straně se jedná o zachování 

provozu podniku/závodu. Oba tyto účely se musí střetnout. V neposlední řadě je 

potřeba si uvědomit, že věřitelé nemusí zdaleka sledovat totožné cíle.281 

Nedotčené pohledávek je spojena s fikcí souhlasu s reorganizačním 

plánem. Skutečnost, že pohledávka určitého věřitele byla zařazena do skupiny, 

která reorganizační plán přijala, může být samozřejmě předmětem sporu. 

Zařazení předkladatele reorganizačního plánu konkrétní pohledávky do skupiny 

pohledávek plánem nedotčených může být výsledkem kalkulací dlužníka, aby 

                                                 
280 Je přesnější hovořit o skupinách pohledávek, neboť jeden věřitel může mít několik 

pohledávek různé povahy 

281 Tento rozdíl je markantní zejména u zajištěných věřitelů, kteří by mohli mít zájem 

na zpeněžení předmětu zajištění, přičemž další provoz podniku pro ně v podstatě nemusí být 

nijak výhodný, neboť právě aktiva sloužící k jejich zajištění budou použita pro další provozování 

podniku  
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daný věřitel souhlasil s předloženým reorganizačním plánem. V tomto smyslu 

měl v případě dlužníka Mgr. Miroslava Zítka insolvenční soud pochybnosti o 

zařazení pohledávky Státního pozemkového úřadu, neboť dlužník jej zařadil 

mezi věřitele, jejichž pohledávky jsou plánem nedotčeny. Soud však dospěl 

k závěru, že je věřitel minimálně dotčen na svých právech ze zajištění, s nimiž 

se v reorganizačním plánu vůbec nepočítá282. Snad s výjimkou případu, kdy ve 

smyslu § 337 odst. 3, kdy pohledávkou nedotčenou reorganizačním plánem je i 

pohledávka, o které věřitel písemně uznal, že není reorganizačním plánem 

dotčena, bude muset být dlužníkova teze o tom, že se jedná o pohledávku 

nedotčenou reorganizačním plánem důkladně posouzena.  

Pokud jde o pohledávky věřitelů nedotčené reorganizačním plánem, 

Radim Kubica ve své práci zdůrazňuje, že na tuto problematiku právě v 

souvislosti s § 350 InsZ, podle něhož mohou podat proti rozhodnutí o přijetí 

reorganizačního plánu jen ti věřitelé, kteří hlasovali proti jeho přijetí, což ovšem 

nejsou věřitelé pohledávek nedotčených reorganizačním plánem, protože tito se 

právě považují za skupinu, která reorganizační plán přijala. Upozorňuje na fakt, 

pokud bude reorganizační plán považovat určité pohledávky za nedotčené tímto 

plánem, ale ve skutečnosti nebude možné takový plán splnit, pak bude 

problematické, jak se takový věřitel může bránit přímo vzniklé situaci. 

Domnívám se shodně s Kubicou, že nejjednodušší postup bude formulovat 

eventuálně, bude-li to možné, nepoctivý záměr a namítat toto insolvenčnímu 

soudu ještě před tím, než rozhodne o schválení reorganizačního plánu, což jak 

sám Kubica ovšem předpokládá aktivního věřitele, který skutečně předloží 

                                                 
282Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5.7. 2014, KSUL 45 INS 

798/2009-B-212, dostupné na http://kraken.slv.cz/KSUL45INS798/2009 
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soudu relevantní důvody a analýzy ve vztahu ke svojí pohledávce, jejíž 

"nedotčenost" považuje za neuskutečnitelnou, což ovšem většinou koliduje s 

reálnou praxí apatických věřitelů.  Jako druhou možnost pak zmiňuje žalobu na 

náhradu škody, kterou bude muset tento věřitel vyčíslit a prokázat nepoctivý 

záměr při předložení reorganizačního plánu.283 

 Pro hlasování a uspokojení věřitele je klíčové, jaké postavení tomuto 

věřiteli přisuzuje právě reorganizační plán a nikoli jiné skutečnosti, tedy to, zda 

se ve skutečnosti jedná o přihlášeného věřitele či věřitele s pohledávkou za 

majetkovou podstatou. V této souvislosti konstatoval Nejvyšší soud ve věci 

METALLPLAST-RECYCLING, spol. s r.o., že pokud dovolatel (jeden 

z věřitelů) nesouhlasil se zařazením své pohledávky mezi běžné věřitele, bylo na 

něm, aby proti takovému zařazení protestoval, když měl hlasovat proti schválení 

reorganizačního plánu a eventuálně se domoci jeho přezkoumání v odvolacím 

řízení. Není přitom podstatné, zda věřitel měl za to, že se v jeho případě jedná o 

pohledávku za majetkovou podstatou, když naopak reorganizační plán zařadil 

jeho pohledávku mezi pohledávky obecných věřitelů. Dle názoru Nejvyššího 

soudu nelze tedy připustit jakékoli dodatečné zpochybňování reorganizačního 

plánu, neboť by ve svém důsledku mohlo vést k nemožnosti splnění 

reorganizačního plánu a dále by mohlo vést ke zkreslení hlasování o přijetí 

reorganizačního plánu-&ukázalo by se totiž, že někteří věřitelé hlasovali v rámci 

určité skupiny, když jejich pohledávka ve skutečnosti měla být přihlášena 

v rámci jiné skupiny284.   

                                                 
283 Kubica, R.: Reorganizace v insolvenčním právu České republiky s přihlédnutím ke 

slovenské úpravě 

284 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 29 Cdo 2451/2013 ze dne 27.10. 

2015 
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V rámci insolvenčního řízení na dlužníka MPower Engineering, a.s. po 

zveřejnění reorganizačního plánu sestaveného dlužníkem navrhl věřitel změnu 

úpravy skupin jednotlivých věřitelů. Věřitel upozornil, že do insolvenčního 

řízení se přihlásilo několik nezajištěných věřitelů ze skupiny MPOWER a že tyto 

společnosti jednají dle instrukcí osoby ovládající tuto skupinu. Vzhledem 

k možnosti přehlasovat ostatní zajištěné věřitele považoval věřitel za nezbytné, 

aby tito věřitelé byli zařazeni do samostatné skupiny, odlišné od jiných 

nezajištěných věřitelů.285 

V insolvenčním případu LESS &FOREST s.r.o. namítal věřitel 

nesprávné zařazení nezajištěných věřitelů do skupiny, když měl za to, že by mělo 

dojít k ještě jejich další strukturalizaci rozdělením na další skupiny v rámci 

nezajištěných „obyčejných“ věřitelů. Věřitel tuto svou námitku odůvodňoval 

tím, že je zde odlišnost titulů, na kterých se pohledávky zakládají (jednalo se o 

jednu ze skupin nezajištěných věřitelů, jejichž uspokojení by mělo být ve výši 

100%). Toto však soud shledal jako nedůvodné a naopak konstatoval, že by 

takové dělení mohlo být čistě účelové.  Zdůraznil, že rozdílné zacházení s těmito 

pohledávkami vychází ze skutečnosti, že se jedná o pohledávky z leasingových 

a jiných obdobných vztahů, na jejichž základě podnik provozuje zařízení 

nezbytné k jeho činnosti a nelze připustit, aby tito věřitelé odstoupili od smluv, 

neboť by to hrozilo fungování celého podniku. 

Otázku zařazení do skupin řešil rovněž Vrchní soud v Olomouci, který 

judikoval, že pokud mají být pohledávky obecných věřitelů uspokojeny ve stejné 

výši, nevidí soud důvod, proč dále dělit skupinu obecných věřitelů podle 

hospodářských skupin. Toto rozdělení by mělo smysl v situaci, kdy v rámci 

                                                 
285Jedná se o sdělení věřitele ze dne 11.9. 2017, sp.zn. MSPH 89 INS 1884/2017, 

dostupné na https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=31831288 
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nezajištěných věřitelů by určitá skupina měla při uspokojení svých pohledávek 

jiné postavení než jiní nezajištění věřitelé.286 

V případě britského řízení administration a CVA je odlišně upraveno 

postavení nesouhlasících věřitelů. V případě řízení CVA jsou vázáni dohodou 

pouze ti věřitelé, kteří byli oprávněni hlasovat na schůzi věřitelů, případně by 

byli bývali oprávněni hlasovat, kdyby byli na tuto schůzi pozváni, přičemž 

rozhodnutí o CVA musí být schváleno třemi čtvrtinami věřitelů počítaných 

podle výše pohledávek.287 Naopak, v případě řízení administration rozhodnutí, 

které je přijato na schůzi věřitelů, kterým se schvaluje návrh předložený 

administrátorem, zavazuje všechny věřitele, přičemž musí být přijato alespoň 

nadpoloviční většinou přítomných věřitelů.288 

U francouzského řízení sauvegarde se hlasuje dvěma způsoby, jednak je 

to řízení, při kterém jsou konzultováni věřitelé s věřitelským výborem a dále 

standardní řízení, při kterém jsou konzultováni věřitelé. Věřitelský výbor je ve 

smyslu čl. 626-52 Code de commerce obligatorně konstituován ze strany 

administrátora při překročení určité výše obratu nebo počtu zaměstnanců.  Jedná 

se o věřitelský výbor tvořený věřiteli poskytujícími půjčky a dále o věřitelský 

výbor tvořený věřiteli dodávajícími zboží a služby.  

Každý věřitel, který je zároveň členem věřitelského výboru je oprávněn 

předložit plan de sauvegarde. Oba věřitelské výbory zvlášť mohou dále 

předkládat návrhy plánu, přičemž tyto jsou schváleny, pokud pro ně hlasovaly 

                                                 
286 Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4.8. 2010, 2 VSOL 264/2010 – B- 

175 ve věci KSBR 24(32) INS 2062/2009, dostupné na http://kraken.slv.cz/2VSOL264/2010 

287 Insolvency Act 1986, s. 4a 

288 GOODE, Roy, Principles of Corporate Insolvency Law, 4. vydání, Sweet& Maxwell, 

2011, ISBN: 9780421966109   
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2/3 členů věřitelského výboru. Schůze věřitelů, která je tvořena běžnými věřiteli 

hlasuje až poté, co hlasovaly oba výbory. 

Podle německého insolvenčního zákona mohou být věřitelé pohledávek 

se stejným právním základem ve smyslu § 222 InsO rozděleni do více skupin na 

základě ekonomického zájmu. 

Podle amerického insolvenčního zákona skupina věřitelů schválila 

reorganizační plán, pokud pro něj hlasovala alespoň polovina věřitelů podle hlav 

a současně to jsou věřitelé, jejichž výše pohledávek představuje alespoň dvě 

třetiny. 

Podle americkéhoBankruptcy Code je hlasování ovlivněno několika 

zásadami – jednak jde o ustanovení č. 1124, podle kterého u třídy, která nemá 

podle reorganizačního plánu získat žádné plnění, platí, že s reorganizačním 

plánem nesouhlasila. Dále, podle čl. 1126 USBC platí, že třída, která nebyla 

reorganizačním plánem dotčena, je považována za třídu, která hlasovala pro 

schválení reorganizačního plánu.  

 

4.10 Role společníků při reorganizaci dlužníkova podniku 

O společnících bylo v této práci pojednáno v souvislosti s rolí dlužníka, 

když úpadkem se mění jejich vliv na chod společnosti. Míra jejich vlivu se bude 

lišit v závislosti na tom, zda je společnost předlužena či nikoli a také na tom, 

jaké postavení konkrétní právní řád společníkům přisuzuje. Vzhledem k tomu, 

že však nemají společníci v podstatě co ztratit (protože v nejlepším případě jejich 

nárok nebude úplně nulový, v americkém právu třeba i za použití zmíněné 

"gifting doctrine"), jeví se celkem logické, pokud nepropadnou naprosté apatii, 

že reorganizaci budou podporovat. Při hlasování o schválení reorganizačního 

plánu věřitelskými skupinami platí fikce, že jejich pohledávka je rovna nule. 



 
183 

 

Francouzské právo je postaveno na doktríně, která zakazuje společníkům 

zneužívat svá práva. Podle některých autorů může nastat situace, kdy společník 

bude odpovědný za situaci, kdy hlasoval proti schválení reorganizačního plánu. 

Jedná se však spíše o teoretickou otázku, protože by bylo velmi složité prokázat, 

že takové hlasování by bylo v rozporu se zájmy společnosti. Na druhou stranu 

podle některých autorů je soud oprávněn nahradit hlasování ze strany společníků 

hlasováním správce, jmenovaného soudem. 

Podle francouzského práva v podstatě společníci nejsou insolvenčním 

řízením ovlivněni. Podle Exekutivního nařízení289 pokud soud uloží správci 

svolat valnou hromadu za účelem přijetí opatření stanovených reorganizačním 

plánem, pak může soud nařídit, že rozhodnutí budou většinou společníků 

přítomných na valné hromadě, pokud tito společníci vlastní alespoň polovinu 

podílů s hlasovacími právy. 

Dále pokud reorganizační plán obsahuje změnu základního kapitálu 

společnosti za předpokladu, že základní kapitál klesl pod jednu polovinu, 

insolvenční správce může pořádat o ustanovení mandataire judiciaire, jehož 

úkolem je svolání valné hromady s tím, že tento mandaire hlasuje namísto 

nesouhlasících společníků. Tato valná hromada pak může přijmout rozhodnutí o 

zvýšení či snížení základního kapitálu ve prospěch osoby, která bude realizovat 

reorganizační plán. 

Společníci mají právo v případě francouzského řízení ponechat si své 

podíly pouze za určitých podmínek, v případě prodeje podniku mají práv na 

uspokojení svých nároků za předpokladu, že všechny seniornější nároky jsou 

uspokojeny. Společníci si mohou rovněž ponechat své podíly ve společnosti, 

                                                 
289 Executive Order no 2014-326 
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pokud je schválen reorganizační plán. Pokud je tedy reorganizační plán splněn, 

společníci si mohou ponechat své podíly na nové společnosti. 

Mathias Houssin se ve svém textu zabývá rolí věřitelů v reorganizaci ve 

vztahu ke společníkům. Upozorňuje, že někteří akcionáři by mohli zablokovat 

rozhodnutí o změně základního kapitálu jako nezbytné opatření pro záchranu 

společnosti. V tomto smyslu by věřitelsky orientované insolvenční řízení mohlo 

věřitele opravňovat k tomu, aby donutili společníky s ohledem na senioritu jejich 

pohledávky k rozhodnutí ve prospěch společnosti. Na základě zákona Macron 

ze dne 6.8. 2015 mohou být vyloučeni společníci, kteří odmítnou hlasovat pro 

změnu kapitálu, když takové opatření je součástí reorganizačního plánu. 

Současná francouzská legislativa rovněž zavedla možnost nuceného přechodu 

vlastnického práva k akciím v případě redressement judiciaire, a to v případě, 

že společnost má alespoň 150 zaměstnanců, zánik společnosti na trhu by značně 

ovlivnil hospodářskou situaci a změna kapitálu se jeví jako jediný prostředek pro 

pokračování v činnosti. Mathias Houssin zdůrazňuje, že smyslem těchto 

ustanovení není podpora věřitelů, ale snaha o záchranu dlužníka, pokud se 

ukazuje, že důsledky jeho úpadku jsou velmi citelné.   

Podle německého práva insolvenční zákon nemůže zasahovat do práv 

společníků, kteří sami mohou velmi citelně ovlivnit naději na úspěšnou 

reorganizaci. Společníci totiž nemohou být tlačeni věřiteli (kteří mohou být 

v případě předlužení vnímáni v podstatě jako aktuální vlastníci společnosti) 

k tomu, aby se vzdali svých podílů na majetku společnosti a umožnit třetím 

osobám, aby ovládli společnost novým kapitálem.  

Pokud věřitelé nadále potřebují „prázdnou skořápku“ společnosti, 

německý insolvenční zákon jim nedává možnost změnit celkově či částečně 

vlastníka společnosti. Vzhledem k tomu, že toto je možné pouze prostředky 

korporátního práva, společníci tak musí projevit k tomuto jednání vůli. Toto 
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postavení společníků samozřejmě kontrastuje s účelem insolvenčního zákona, 

jehož smyslem je, aby realizace dlužníkova majetku byla plně v rukou věřitelů a 

nikoli společníků.  

Podle Směrnice o prevenci při restrukturalizaci, přestože by měly být 

chráněny zájmy akcionářů a vlastníků majetkových podílů, mají členské státy 

zajistit, aby tyto osoby nemohly zabraňovat postupům v rámci přijímání 

reorganizačních plánů. Směrnice tak stanoví, že v případě, že v případě, že 

smluvní hodnota podílů neodpovídá tržní hodnotě, pak by přijetí plánu 

restrukturalizace nemělo být podmíněno souhlasem podílníků, jestliže by tedy 

tito za normálních okolností neobdrželi žádnou platbu v případě, že by 

společnost byla likvidována. Jedním z návrhů právní úpravy může být to, že 

těmto společníkům nebude umožněno hlasovat. Zároveň však, pokud by jim 

bylo umožněno hlasovat, měl by mít soud umožněno potvrdit plán, a to bez 

ohledu na nesouhlas skupiny, která zahrnuje držitele podílů prostřednictvím 

mechanismu „cross-class cram-down“ Důvodová zpráva k Směrnici však uvádí, 

že zejména podílníci v malých a středně velkých společnostech, kteří jednak drží 

podíly a zároveň se podílejí na vedení společnosti mohou být za těchto okolnosti 

demotivováni k tomu, aby restrukturalizaci podpořili. Z těchto důvodů by výše 

zmíněný postup měl zůstat jako fakultativní.    
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Závěr 

Reorganizace je velmi složitý proces. Role subjektů na ní zúčastněných 

je sice zákonem vymezena, následně však již na kvalitě "hry" jednotlivých 

subjektů. 

Většina právních řádů je postavena na koncepci, kdy dlužník je, pokud 

možno, v co nejširší míře osobou s dispozičním oprávněním. Taková koncepce 

je patrná zejména z amerického práva, která je postavena na principu Debtor in 

possession. Touto cestou se, byť s určitými modifikacemi, vydalo i naše právo. 

Insolvenční správce pak má roli dohledovou, ev. je potřeba jeho kontrasignace 

k účinnosti některých úkonů. Insolvenční správce a věřitelský výbor tedy v 

tomto případě představují limit dispozičního oprávnění dlužníka. 

Britský systém insolvenčního správce vnímá jinak, dlužník je často 

nahrazován správcem, přičemž správce "vplouvá" do role dlužníka v roli 

statutárního orgánu, přičemž společenské dokumenty fungují na stejných 

principech, pouze v "insolvenčním modu", přičemž pochopitelně se hlavními 

aktéry stávají věřitelé. Soud pak do řízení intervenuje pouze ve velmi restriktivní 

míře. 

Role správce je tedy téměř neměnná tam, kde se jedná o závazky 

dlužníka, resp. pohledávky věřitelů. Zde se plně uplatní jeho role nezávislého 

subjektu s veřejnoprávním postavením. Tam, kde se jedná o "manažerskou" 

práci s aktivy, je uchopení jeho role složitější. Insolvenční správce pochopitelně 

zůstává procesním subjektem, charakterizovaným nezávislostí, nestranností a 

nepodjatostí, nicméně je zároveň osobou, která zajišťuje správu, a to v rozsahu 

od kontrolní pravomoci přes asistenční až po faktickou výlučnou správu 

dlužníkova podniku. 

Reorganizace může v podstatě proběhnout téměř bez zásahu "cizích" 

subjektů, tedy insolvenčního správce nebo soudu, a to v případě, že na základě 
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dohody, v níž se maximálně uplatní princip autonomie vůle za předpokladu, že 

dlužník je schopen získat pro svůj plán dostatečný počet věřitelů, dospějí dlužník 

a věřitelé ke společnému cíli. Bude se jednat zejména o případy, kdy se dlužník 

do úpadku dostal vlivem exogenních okolností, ze strany statutárního orgánu 

nedošlo k závažným pochybením a důvěra ze strany věřitelů směrem k 

dlužníkovi ještě nebyla nenávratně otřesena. Na druhou stranu, francouzské 

právo bylo dlouhodobě postaveno na koncepci zásahu soudu, zejména u velkých 

strategických podniků téměř bez ohledu na to, jaký byl přístup ze strany 

statutárního orgánu. Snaha chránit dlužníka, resp. spíše hodnotu jeho podniku, 

již od počátku ekonomických problémů, které se ještě nemusí zcela kvalifikovat 

jako úpadek, je zjevná.  

Obvykle však, čím větší diskrepance mezi věřiteli a (dlužníkem), 

eventuálně tam, kde jsou věřitelé apatičtí, tím více se pochopitelně musí uplatnit 

role soudu jeho schopnost porozumět tomu, o co v konkrétním případě jde. 

Kromě činnosti soudu, která se však uplatní i při jiných způsobech řešení 

úpadku, musí soud být schopen rozhodnout, zda má smysl prosadit reorganizaci 

i proti vůli některých, ev. většiny věřitelů. Vedle toho, že soud je v insolvenčním 

řízení "strážcem" společného zájmu věřitelů, což je však identické pro všechny 

způsoby řešení úpadku), je soud povolán řešit v reorganizaci i otázky, které 

vyžadují posuzování ohledně neurčitých právních pojmů (otázka poctivého 

záměru), anebo otázku spravedlnosti a proveditelnosti plánu, což jsou kategorie 

ryze ekonomické a obchodní, k jejichž řešení musí soud přistoupit. 

Takové rozhodování je někdy extrémně složité a vzhledem k možné 

roztříštěnosti zájmů mezi věřiteli i značně nevděčné. Proto se hovoří (v americké 

právní nauce) nejen o klasické rozhodovací činnosti soudů, ale i snaze o posílení 

mediační činnosti soudu, tedy o nalezení konsenzu nikoli za každou cenu, ale 

pokud je to ještě s ohledem na všechny okolnosti přijatelné. 



 
188 

 

Reorganizace je otevřený a předem těžko předvídatelný koncept. Bude 

záležet vždy na konkrétním případu a na konkrétních okolnostech, v případě, že 

bude úpadek řešen reorganizací, jak významnou roli bude konkrétní subjekt v 

reorganizaci hrát.   

Tato práce ukazuje, že role jednotlivých subjektů může mít v každém 

konkrétním řízení úplně jiný akcent, může procházet určitou proměnou a v 

průběhu řízení měnit své působení. Jak bylo řečeno, u dlužníka jde pouze o 

širokou, anebo eventuálně velmi restringovanou míru dispozičních oprávnění a 

dispozicí s předmětem řízení, a to v závislosti na různých okolnostech, o kterých 

byla řeč výše.  

Role správce však již prochází metamorfózou v tom smyslu, že může být 

"strážníkem" anebo v jistých případech faktickým výlučným provozovatelem 

podniku. 

Věřitelé jsou ti, pro něž je reorganizace uskutečňována, i když- a tady se 

domnívám-, že musí být alespoň "předshoda" a minimální synergie mezi 

dlužníkem a věřiteli ohledně toho, zda vůbec reorganizaci uskutečnit. Bez 

srozumění a alespoň minimální ochoty dlužníka je podle mne reorganizace 

neuskutečnitelným podnikem a z hlediska nákladů i předraženým. Tak tedy 

věřitelé jsou nositelé nároků, který bude v reorganizaci uspokojován a z tohoto 

titulu jsou právě oni určovatelem, do jaké míry bude dlužník disponovat řízením 

a do jaké míry bude osobou s dispozičním oprávněním, je-li omezena, pak 

správce je pouze vykonavatelem jejich vůle rozhodující slovo však mají věřitelé. 

Věřitelé jsou "kontraktačním partnerem" dlužníka, pokud jde o reorganizační 

plán. Hledání společné vůle však může být katarzí, během které "vyplují" na 

povrch otázky, které jsou pro reorganizaci stěžejní a budou muset být 

argumentovány a vyřešeny (např. otázka poctivého zájmu). V kontradiktornosti 

věřitelů v podobě námitek pak soud hledá argumenty pro schválení či 
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neschválení projektu, jehož stěžejní dokument na základě toho může být 

modifikován tak, aby shoda mohla být nalezena. Kritický postup některých 

věřitelů tedy je vodítkem pro úvahy soudu, přičemž i tak reorganizace může být 

nakonec realizována. 

Konečně soud je v reorganizaci zejména koordinátorem celého řízení. V 

některých jurisdikcích přebírá však takové role (např. poradní v belgickém právu 

či mediační v americkém právu), kdy se místy téměř stírá jeho postavení 

autoritativního orgánu a vnímáme jej jako jeden ze subjektů "reorganizačního 

projektu".   

Je tedy zřejmé, že subjekty mohou zaujímat v závislosti na konkrétním 

řízení a na jeho konkrétní fázi různou roli. Právě vzájemné působení jedněch 

subjektů může v průběhu řízení modifikovat roli ostatních subjektů, což činí z 

reorganizace zajímavý předmět výzkumu.   
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Seznam zkratek 

 

CVA  Company voluntary arrangement 

InsZ  Insolvenční zákon 

InsO  Insolvenzordnung 

USBC United States Bankruptcy Code 

CC  Code de Commerce 

ZKV   Zákon o konkursu a vyrovnání 
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Role jednotlivých subjektů při reorganizaci dlužníkova podniku 

(komparativní studie) 

Abstrakt 

 

Tato práce analyzuje roli jednotlivých subjektů zúčastněných na 

reorganizaci. Ve čtyřech kapitolách se věnuje postavení klíčových subjektů - 

dlužníka, insolvenčního správce, soudu a věřitelů. Práce porovnává postavení 

těchto subjektů v jednotlivých právních systémech a všímá si základních rozdílů, 

které mezi těmito různými úpravami existují. Reorganizace je na jednu stranu 

jedním z druhů procesu, kterým je řešen úpadek, na druhou stranu se jedná o 

smlouvu sui generis. Tato práce se snaží poukázat na tento dvojí aspekt 

reorganizace s přihlédnutím k jejímu smluvnímu základu na straně jedné a na 

druhé straně procesnímu rámci, kde důležitou roli hraje soud. 

V první kapitole je rozebráno, jak insolvenční řízení modifikuje 

postavení statutárního orgánu, který již nejedná zcela na základě principu 

smluvní volnosti a autonomie vůle. V některých případech, které budou 

teoreticky analyzovány je nutné statutární orgán nahradit správcem. Ve většině 

případů je to právě dlužník, kdo podává návrh na povolení reorganizace a 

připravuje reorganizační plán, stává se slovy insolvenčního práva osobou s 

dispozičním oprávněním. V práci budou rozebrána jednotlivá stadia 

insolvenčního řízení směřující k reorganizaci, která znamená pro statutární orgán 

opětovné získání pravomocí, které statutárnímu orgánu náležejí. Role společníků 

je do jisté míry symbolická, pokud jde o změny, které uvnitř společnosti 

probíhají- na jednu stranu jakožto vlastníci společnosti představují orgán 

společnosti téměř zbavený svých kompetencí a na druhé straně se z nich stávají 

věřitelé společnosti s možným uspokojením až na konci řady. 
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Kapitola druhá se zaměřuje na roli insolvenčního správce. Rozsah jeho 

kompetencí je v závislosti na konkrétních případech a konkrétních právních 

úpravách značně variabilní- od pouhé konzultační a asistenční role přes osobu, 

které jsou v plném rozsahu svěřena dispoziční oprávnění a kterému je tedy 

svěřena správa insolventní společnosti.   

Třetí kapitola je rozdělena do několika kapitol a přináší rozbor postavení 

soudu v reorganizaci, které je v tomto případě velmi specifické. Kromě 

rozhodovacích pravomocí přísluší soudu koordinovat celý proces, přičemž často 

plní roli jakéhosi mediátora. 

Čtvrtá kapitola je orientována na roli věřitelů, jejichž postavení je 

klíčové. Věřitelé pochopitelně aktivně ovlivňují řízení prostřednictvím svých 

orgánů, přísluší jim mnohdy i právo dispozice s řízením a mají rozsáhlé kontrolní 

pravomoci.  

Klíčová slova: reorganizace, dlužník, věřitel, správce, soud 

The role of different subjects in reorganisation of the debtor´s 

enterprise (comparative study)  

Abstract 

 

This thesis is an analyse of the role of different subjekts involved in 

reorganization. This thesis is composed of four chapters each of them dealing 

with one of the key subjects. Different legalsystems were compared for this 

purpose. On one hand reorganisationis a sort of civil procedure, on theother hand 

it is a sort of contract. This thesis tries to describe this ambiguity in emphasising 

its contractual basis and judicial framework. 

Chapter One analyses how the insolvency modifies the position of the 

management, management is no more completely autonome in its action. In 

some cases there placement of the management is necessary, especially when 
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the wrongful trading is proven. In most of cases the debt or files for insolvency, 

prepares a plan of reorganization and becomes a "Debtor in possetion".Different 

stades of reorganisation in respect with the position of the debtor are examined 

which shows that the reorganization is a way for thea management how to regain 

the right to act on behalf of the company. The role of shareholders symbolises 

the changes inside of the insolvent company- onone hand they represent as a 

shareholders´meeting an organ of the company and the other hand they are also 

creditors. 

The Chapter two focuses onthe role of administrator. The scope of his 

involvement could be different- from a simple consultation and assistence he can 

be involved entirely in administration of the insolvent company. 

The Chapter three is subdivided in several parts and provides an analysis 

of the role ofthecourt in the reorganization which is very specific. Appart of its 

discretion the court in reorganization has to coordinates the procedure and 

sometimes it plays the role of mediator. 

The Chapter four deals with the role of creditors whose role is crucial. 

They play a active role in the procedure through the creditors´ body and have a 

crucial influence on reorganization.  

 

Key words: reorganisation, debtor, creditor, administrator, court 

 

 
 


