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Úvodem 

 

 

 Stav, kdy dlužník eviduje vůči různým věřitelům více závazků, kterým není 

schopen, ať už částečně, nebo v plném rozsahu, včas dostát, je spojen s lidstvem už po 

tisíciletí. První zmínku o neschopnosti dlužníka plnit své dluhy nalezneme v kodifikaci, 

která zaznamenává římské obyčejové právo a datuje se do poloviny pátého století před 

naším letopočtem. Touto kodifikací je známý Zákon dvanácti desek. 

 Přenesme se do současnosti. Moderní právo již opustilo koncepci, dle které 

dlužníkovi za neschopnost dostát svým závazkům hrozilo vězení či jiný trestněprávní 

postih. V českém právním řádu jako potvrzení této změny v přístupu k dlužníkovi může 

sloužit například ustanovení, které nalezneme v čl. 8 odst. 2 usnesení č. 2/1993 Sb., 

předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „LZPS“). V něm LZPS stanovuje, 

že neschopnost dostát smluvnímu závazku v žádném případě nesmí sloužit jako důvod 

pro zbavení osobní svobody. Ke stále aktuálním právním otázkám však patří vymezení 

vztahů mezi dlužníkem a věřiteli i věřiteli navzájem. Soukromé právo moderní doby 

usiluje o narovnání těchto vztahů a zároveň se snaží navrátit dlužníka zpět do 

společnosti po ekonomické stránce. Za tímto účelem je dlužníkovi, při splnění určitých 

podmínek, umožněn nový začátek. S tím souvisí základní idea, dle které je pro 

společnost mnohem přínosnější stav, kdy se dlužník znovu zapojí do ekonomiky, než když 

by setrvával mimo národní hospodářství, v tzv. šedé zóně, nebo byl odkázán na státní 

pomoc, aniž by měl jakoukoli motivaci k nabytí majetku nebo příjmu. Na základě výše 

zmíněných důvodů moderní právní řády nejenže nezahrnují sankci pro dlužníky 

v podobě vězení, dokonce se snaží ochránit část majetku dlužníka, který představují 

zejména věci nezbytné k životu a věci osobního charakteru. 

 Situace, kdy dlužník neplní své finanční závazky vůči věřitelům, lze standardně 

řešit v rámci vykonávacího řízení. To ale pouze za předpokladu, že dlužník vlastní majetek 

v takovém rozsahu, že je možné uspokojit všechny dlužníkovy věřitele v plné výši. 

V případě, že dlužníkův majetek potřebného rozsahu nedosahuje, přistoupit 
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k vykonávacímu řízení není možné, protože by došlo k plnému uspokojení některých 

pohledávek a na jiné by se nedostalo vůbec, nebo pouze částečně. Jinými slovy, někteří 

věřitelé by byli zvýhodněni na úkor ostatních. Jak je vidno, za těchto okolností tedy 

běžné právní nástroje nestačí. Nastalý stav, úpadek dlužníka, není možné řešit 

individuálně, ale je třeba přistoupit k řešení hromadnému, které zajistí co možná 

nejspravedlivější, rovnoměrné plnění dluhů věřitele. K tomuto řešení směřuje zvláštní 

kolektivní řízení, které nese označení úpadkové nebo insolvenční. 

Insolvenční řízení v rámci českého právního řádu upravuje zákon č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„InsZ“). Insolvenční zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2008, do té doby bychom úpravu 

insolvenčního řízení nalezli v zákoně č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZKV“). Insolvenční zákon přichází s řadou zásadních změn 

v koncepci oproti svému předchůdci a taktéž zavádí do insolvenčního práva nové instituty. 

Mezi instituty nově vytvořené insolvenčním zákonem patří i majetková podstata. 

Majetková podstata má vliv na celý průběh insolvenčního řízení od počátku až do jeho 

samotného skončení. Při bližším prozkoumání rozsahu a obsahu majetkové podstaty, 

jakožto i při pohledu na právní úpravu neúčinnosti právních jednání, lze konstatovat, 

že insolvenční zákon pojímá úpravu insolvenčního řízení pokrokově. Ke stejnému závěru 

rovněž dojdeme, pokud srovnáme českou právní úpravu s platnou úpravou 

insolvenčního řízení v zahraničí. Bez povšimnutí by nemělo zůstat, že modernost 

insolvenčního zákona taktéž vyplývá z nadčasového pojetí právní úpravy 

prvorepublikové, ze které insolvenční zákon vychází. 

 Ve své diplomové práci pojednávám o majetkové podstatě, která patří ke 

klíčovým institutům v procesu nalézání řešení úpadku dlužníka. Nesnažím se zabíhat do 

všech detailů právní úpravy majetkové podstaty. Důraz kladu především na principy, 

které vedou k odpovědi na otázku, co je majetková podstata a čím je tvořena. Zvýšenou 

pozornost pak věnuji nakládání s majetkovou podstatou, neplatnosti a neúčinnosti 

právních jednání a incidenčním sporům, které s majetkovou podstatou bezprostředně 

souvisí. 
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Cíl, ke kterému ve své práci směřuji, je zjistit, do jaké míry se osvědčila právní 

úprava majetkové podstaty a instituty na ni navazující v insolvenčním řízení. Za tímto 

účelem ve své práci poskytuji základní charakteristiku majetkové podstaty, analyzuji její 

obsah a rozsah, podávám náhled problémů, které se v souvislosti s majetkovou 

podstatou v praxi objevují, a snažím se přijít s návrhy jejich řešení. Za účelem naplnění 

nastíněného cíle v práci užívám různých vědeckých metod.1 Mezi tyto metody se řadí 

například systémová analýza, poznatky díky ní získané pak pomocí další metody – 

komparace, srovnávám a vyvozuji z nich konečné závěry. Užité metody nepůsobí 

izolovaně, nýbrž se vzájemně doplňují, a za jejich pomoci lze dojít k ucelenému poznání 

institutu majetkové podstaty. 

  

                                                 
1 KNAPP, Viktor. Velké právní systémy (Úvod do srovnávací právní vědy). 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

1996. 
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1 Majetková podstata 

 

1.1  Pojem majetkové podstaty 
 

 

Předchůdce insolvenčního zákona, zákon o konkursu a vyrovnání, užíval termín 

„konkursní podstata“. Tento pojem InsZ opouští a přichází s novým výrazem, kterým je 

„majetková podstata“. Zákonodárce ke změně přistoupil v důsledku změny v právní 

úpravě, v jejímž důsledku k dosavadnímu jedinému řešení úpadku dlužníka – konkursu, 

přistupují dva nové instituty, kterými jsou reorganizace a oddlužení. Nejedná se tedy 

o pouhou změnu v terminologii. Tato změna má i praktické dopady. V závislosti na 

metodě řešení dlužníkova úpadku se liší možnost nakládat s majetkovou podstatou. 

Insolvenční zákon v hlavě VI první části vymezuje obecně nakládání s majetkovou 

podstatou, které je společné všem řešením úpadku dlužníka. Z tohoto obecného režimu 

pak insolvenční zákon v části druhé stanovuje odchylnou speciální úpravu, která má před 

obecnou přednost, vždy pro jednotlivé druhy řešení úpadku dlužníka.2 

Pojem majetkové podstaty nalezneme vymezený v § 2 písm. e) InsZ, jenž definuje 

majetkovou podstatu jako majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů. 

Na základě rozšiřujícího výkladu definice dojdeme k tomu, že majetková podstata slouží 

též k uhrazení nákladů insolvenčního řízení. Ve výše zmíněné definici považuji za klíčový 

termín „majetek“, proto se mu nyní budu věnovat podrobněji. Ačkoli s pojmem majetek 

pracuje jak zákon o konkursu a vyrovnání, tak insolvenční zákon, tento termín zůstával 

po dlouhou dobu nedefinován, jelikož v době přijetí zákona o konkursu a vyrovnání 

nebyl pojem majetek vymezen tehdy účinným občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 

Sb.), ani jiným zákonem. Ozřejmění pojmu šlo dosáhnout užitím analogie, pomocí 

obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.). Obchodní zákoník v ustanovení § 6 odst. 1 

chápe pod pojmem „obchodní majetek podnikatele“ věci, pohledávky, jiná práva 

a penězi ocenitelné hodnoty. Zobecníme-li vymezení majetku tak, jak ho chápe 

                                                 
2 Vláda, Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb. O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), č. 182/2006 Dz. K § 205 až 230 InsZ. 
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obchodní zákoník, dojdeme k tomu, že na něj nazírá jako na souhrn aktiv ve vlastnictví 

určitého subjektu.3 

Stav bez jasné zákonné definice pojmu majetek trvá až do nabytí účinnosti 

občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „OZ“), který přichází s jeho 

přesným vymezením. Majetek je definován v ustanovení § 495 OZ následovně: „Souhrn 

všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejich 

dluhů.“ Občanský zákoník tedy chápe majetek jako aktiva osoby, a to osoby jak fyzické, 

tak právnické. Protipólem majetku jsou dluhy (pasiva) a v souhrnu s aktivy tvoří jmění 

dané osoby. Ve stejném duchu se nesla i úprava obchodního zákoníku4 s tím rozdílem, 

že obchodní zákoník označuje pasiva jako závazky a nikoli jako dluhy, jak činí občanský 

zákoník. Občanský zákoník totiž přichází s novou terminologií, kdy povinnost dlužníka, 

která spočívá v uspokojení dluhu věřitele, nově nazývá jako dluh.5 

Občanský zákoník pojímá majetek jako souhrn všech majetkových hodnot, které 

jsou přičitatelné určité osobě. Majetek tvoří věci hmotné i nehmotné. Nehmotné věci 

chápe občanský zákoník jako práva,6 což znamená, že součástí majetku jsou 

i pohledávky. 

  

                                                 
3 Srov. ŠTENGLOVÁ, Ivana. a kol. Obchodní zákoník: komentář. 12. vydání. Praha: C. H. Beck. 2009, 

str. 1375. 
4 Zákon č. 513/1991 Sb. § 6 odst. 2: „Pro účely tohoto zákona se soubor obchodního majetku a závazků 

vzniklých podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s podnikáním označuje jako obchodní jmění 

(dále jen "jmění"). Jměním podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho veškerého majetku a 

závazků.“ 
5 LAVICKÝ Petr a kol. Občanský zákoník: komentář. Obecná část (§ 1–654). 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2014, str. 1753. 
6 Zákon č. 89/2012 Sb. § 496 odst. 2: „Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci 

bez hmotné podstaty.“ 
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1.2  Vznik majetkové podstaty 
 
 
 

Pro vznik majetkové podstaty je důležitý moment zahájení insolvenčního řízení. 

Ten insolvenční zákon spojuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému 

soudu.7 Přesněji vyjádřeno, pro vznik majetkové podstaty je důležitější chvíle, kdy 

nastávají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Ty dle ustanovení § 109 InsZ: 

„nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního 

řízení v insolvenčním rejstříku.“ Úpravu zveřejnění vyhlášky nalezneme v ustanovení 

§ 101 odst. 1 InsZ, ve kterém je stanoveno, že insolvenční soud zveřejní insolvenční 

vyhlášku nejpozději do dvou hodin poté, co mu došel insolvenční návrh. Je třeba si být 

vědom, že mezi dojitím insolvenčního návrhu příslušnému soudu a zveřejněním 

insolvenční vyhlášky může uplynout mnohem delší doba než výše zmíněné dvě hodiny. 

Tato situace nastává za předpokladu, že insolvenční návrh dojde příslušnému soudu 

ve dnech pracovního klidu, nebo pakliže návrh dojde v době, kdy do konce úředních 

hodin příslušného soudu zbývá méně než dvě hodiny. V těchto případech je insolvenční 

vyhláška zveřejněna insolvenčním soudem do dvou hodin po zahájení úředních hodin 

příštího pracovního dne. 

Ustanovení § 111 InsZ uvádí, že od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se 

zahájením insolvenčního řízení, nesmí dlužník zásadně nakládat s majetkovou 

podstatou, a to ani s majetkem, který by mohl do majetkové podstaty patřit. To za 

předpokladu, že by se mělo jednat o dispozici s majetkem, jejímž předmětem by byly 

podstatné změny ve skladbě a využití nebo určení majetku, jakožto i nikoli zanedbatelné 

zmenšení majetku.  Zároveň je z ustanovení § 111 InsZ evidentní, že rozsah majetkové 

podstaty není pevně stanoven a může být v dalším průběhu insolvenčního řízení 

rozšiřován, či zužován. 

 

 

                                                 
7 Zákon č. 182/2006 Sb. § 97 odst. 2: „Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy 

insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu.“ 



12 

1.3  Rozsah majetkové podstaty 
 

 

 Na rozsah majetkové podstaty má vliv celá řada faktorů. Z hlediska rozsahu 

majetkové podstaty je nezbytné rozlišovat, zda byl insolvenční návrh podán dlužníkem 

či některým z dlužníkových věřitelů. Dále ovlivňuje rozsah majetkové podstaty fáze, 

ve které se insolvenční řízení aktuálně nalézá. Je-li insolvence prováděna oddlužením, 

pak je obsah majetkové podstaty závislý na zvoleném způsobu oddlužení. Vliv na rozsah 

majetkové podstaty mohou mít i nástroje umožňující vyloučení nebo vynětí majetku 

z majetkové podstaty. 

 Primárním faktorem určení obsahu majetkové podstaty je ovšem osoba 

navrhovatele. Podal-li insolvenční návrh dlužník, dle ustanovení § 205 odst. 1 InsZ 

majetkovou podstatu tvoří všechen majetek, který měl dlužník ve vlastnictví ke dni, 

ve kterém nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Rovněž do 

majetkové podstaty patří i majetek, který dlužník získal v průběhu řízení. Je důležité 

připomenout, že výše zmíněná pravidla pro určení rozsahu platí jak pro fyzické osoby, 

tak pro osoby právnické, a to bez ohledu na to, zda daná osoba podniká, nebo nikoliv. 

Jinými slovy, úprava rozsahu majetkové podstaty je stejná pro podnikatele, 

nepodnikatele, fyzické i právnické osoby. 

 Nyní přejdeme k druhé variantě, tedy k insolvenčnímu návrhu podanému 

některým z dlužníkových věřitelů. V tomto případě ustanovení § 205 odst. 2 InsZ 

stanovuje následující: „Majetková podstata obsahuje majetek, který dlužník vlastnil 

k okamžiku, kdy nastaly účinky předběžného opatření, kterým insolvenční soud zcela 

nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, majetek, který dlužníkovi 

patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka, a majetek, který 

dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky těchto rozhodnutí.“ 

Odlišnost mezi věřitelským návrhem a návrhem dlužníka spočívá především v časovém 

rozdílu vymezení majetkové podstaty. Na rozdíl od dlužnického návrhu, u návrhu 

věřitelského může osoba, proti níž se insolvenční řízení vede, dál nakládat se svým 

majetkem, a to až do okamžiku, kdy nastávají účinky rozhodnutí insolvenčního soudu 
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o úpadku dlužníka nebo nastávají účinky předběžného opatření. Dlužník tedy může 

s majetkem disponovat až do chvíle, kdy se úpadek potvrdí.8 Zákonodárce zvolil tuto 

rozdílnou úpravu zcela záměrně. Chce omezit situace, ve kterých je insolvenční návrh 

podaný věřitelem použit pouze jako prostředek směřující k nekalému soutěžnímu 

jednání. „V některých případech může být totiž insolvenční řízení podnikatelskými 

subjekty zneužito jako prostředek k vyřazení jednoho z podnikatelů z hospodářské 

soutěže, což se nezřídka děje právě podáním spekulativního návrhu na zahájení 

insolvenčního řízení pro domnělý úpadek jednoho z obchodních partnerů.“9 Pokud 

k tomuto nekalosoutěžnímu jednání dojde, může se osoba, které vznikla škoda nebo jiná 

újma v souvislosti s nedůvodným návrhem, domáhat náhrady vůči navrhovateli. 

Náhradu škody a jiné újmy v souvislosti se zastavením nebo odmítnutím insolvenčního 

řízení vinou navrhovatele upravuje podrobně ustanovení § 147 InsZ. 

 Jak jsem uváděl výše, rozsah majetkové podstaty je stejný jak pro podnikající, 

tak pro nepodnikající osoby, nicméně je v této souvislosti třeba zmínit specifickou 

povinnost fyzické nebo právnické osoby podnikatele. Tato povinnost zahrnuje podání 

insolvenčního návrhu dlužníkem, který podniká bez zbytečného odkladu, poté co se 

dozvěděl nebo se při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku.10 „Povinnost 

podat insolvenční návrh má dlužník i tehdy, byl-li pravomocně zastaven výkon 

rozhodnutí prodejem jeho podniku nebo exekuce podle zvláštního právního předpisu 

proto, že cena majetku náležejícího k podniku nepřevyšuje výši závazků náležejících 

k podniku.“11 Účelem této povinnosti je snaha zabránit narůstání dluhů dlužníka a s tím 

související úsilí o zachování co nejvyššího možného uspokojení pro věřitele. Insolvenční 

zákon společně se zákonem o obchodních korporacích obsahují sankce pro případ 

nedodržení této povinnosti. Jejich výše by měla být dostatečnou motivací pro povinné 

subjekty k včasnému podání insolvenčního návrhu. 

                                                 
8 Rozsah a dispozice s majetkem nejsou neomezené, podmínky a omezení dispozic s majetkem stanovuje 

§ 111 InsZ. 
9 HÁSOVÁ, Jiřina a kol.: Insolvenční zákon. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 699. 
10 Srov. § 98 InsZ. 
11 Pohl, Tomáš.: Odpovědnost za škodu podle insolvenčního zákona in Bulletin advokacie, č. 7-8 rok 

2010, str. 33. 
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 Speciální úpravu k obecné úpravě rozsahu majetkové podstaty obsahuje 

ustanovení § 398 odst. 2 InsZ, které stanovuje, že za předpokladu, že se při oddlužení 

postupuje zpeněžením majetkové podstaty, do majetkové podstaty nepatří majetek, 

který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení potom, co nastaly účinky schválení 

oddlužení. 

I druhý způsob oddlužení, oddlužení plněním splátkového kalendáře, obsahuje 

zvláštní úpravu rozsahu majetkové podstaty k úpravě obecné. Při tomto způsobu není 

do majetkové podstaty zahrnut majetek z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení.12 

Jako příklad části příjmu, která nepodléhá oddlužení, lze uvést nezabavitelnou 

(nepostižitelnou) část mzdy. 

 Insolvenční zákon obsahuje i úpravu majetkové podstaty, která je předmětem 

spoluvlastnictví. Spoluvlastní-li dlužník majetek, pak do majetkové podstaty spadá podíl 

dlužníka na tomto majetku. Součást majetkové podstaty je též majetek ve společném 

jmění manželů.13 Společné jmění manželů spadá do majetkové podstaty v celém 

rozsahu. To znamená, že i v rozsahu, ve kterém byl vlastníkem společného jmění 

manželů dlužníkův manžel. „Není-li zjištěn jiný stav věcí, je rozhodující zákonné vymezení 

SJM. I v insolvenčním řízení přitom přiměřeně platí pravidla, která v tomto ohledu 

stanoví občanský soudní řád v § 262a.“14 

 V ustanovení § 205 odst. 4 insolvenční zákon vymezuje, že do majetkové 

podstaty může náležet kromě majetku ve vlastnictví dlužníka i majetek jiných osob a to 

za předpokladu, že tak stanoví InsZ. Zákon tak stanovuje především, jedná-li se o plnění 

z neplatných nebo neúčinných právních jednání. Jsou to taková jednání, kterými dlužník 

úmyslně upřednostňuje určité věřitele na úkor jiných. Tímto jednáním dlužníka by se 

určitým, dlužníkem preferovaným, věřitelům dostalo většího uspokojení svých 

pohledávek, než jaké by získali v rámci insolvenčního řízení. 

Rovněž se může jednat o situaci, kdy se dlužník rovněž úmyslně pokouší zkrátit 

uspokojení věřitelů tím, že poskytuje bezúplatné plnění nebo plnění, jehož protiplnění 

                                                 
12 Srov. § 409 odst. 2 InsZ. 
13 Srov. § 205 odst. 3 InsZ. 
14 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 6. 2011 sp. zn. 3 VSPH 76/2011-A-11 o odvolání proti 

usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31.12.2010, sp. zn. KSLB 76 INS 12605/2010-A-6. 
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má podstatně nižší hodnotu než plnění dlužníka. To ovšem za předpokladu, že třetí 

osoba o úmyslech dlužníka věděla nebo vzhledem k okolnostem o úmyslu dlužníka vědět 

musela. Této situaci se věnuje i Nejvyšší soud České republiky, kdy ve své judikatuře 

uvádí: „Není vyloučeno, aby majetek konkursní podstaty tvořily jen věci ve vlastnictví 

třetích osob, které patří do podstaty v důsledku neúčinných úkonů dlužníka (úpadce).“15 

Jestliže se dlužník dopouští jednání za účelem zkrácení věřitelů popsaného výše, 

je povinností insolvenčního správce v první řadě posoudit okolnosti převodu majetku 

dlužníka, jakož i odporovat takovému jednání.16 

Porovnáme-li současnou úpravu zákona popsanou výše s ustanovením § 27 

odst. 5 ZKV dojdeme k závěru, že InsZ nezahrnuje do majetkové podstaty majetek 

třetích osob, který slouží k zajištění pohledávek věřitelů dlužníka. Je tedy na věřitelích, 

aby svoje práva ze zajištěných pohledávek uplatnili mimo řízení o insolvenci.17 

 

 

 

 

1.4  Obsah majetkové podstaty 
 

1.4.1  Pozitivní vymezení obsahu majetkové podstaty 
 

 

Obsah majetkové podstaty je v InsZ stanoven dvěma způsoby. InsZ v ustanovení 

§ 206 vymezuje obsah majetkové podstaty tím, že vypočítává aktiva, která spadají do 

majetkové podstaty. Jedná se tedy o pozitivní vymezení. V paragrafu následujícím 

využívá metodu negativního vymezení. Jinými slovy vypočítává majetek, který do 

majetkové podstaty nenáleží. 

V případě pozitivního vymezení se jedná o výčet majetku, který má 

                                                 
15 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 10. 2005, sp. zn. 29 Odo 322/2003. 
16 ŠEVČÍK, Daniel, ŠEBESTA, Jiří; Majetková podstata a její zpeněžení in Bulletin advokacie, č. 9 rok 

2012, str. 33. 
17 HÁSOVÁ, Jiřina a kol.: Insolvenční zákon. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 359. 
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demonstrativní povahu. To, že se jedná o demonstrativní výčet je zřejmé ze samotného 

textu ustanovení § 206 InsZ, který zní: „Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, 

majetkovou podstatu podle ustanovení § 205 tvoří zejména…“ Ze slova „zejména“ je 

jisté, že obsah majetkové podstaty není omezen na výčet aktiv v ustanovení § 206 InsZ. 

Je tedy nepochybné, že součástí majetkové podstaty mohou být i další aktiva, která 

zákon výslovně nespecifikuje. To za předpokladu, že je InsZ nebo jiná právní norma 

z obsahu majetkové podstaty nevyřazuje. 

Na rozdíl od InsZ, ZKV pozitivní demonstrativní vymezení majetku spadající do 

majetkové podstaty nezahrnoval. Důvodem odlišně zvolené právní úpravy byla snaha 

zákonodárce vyhnout se omezenému, zúženému chápání majetkové podstaty, které by 

zahrnovalo pouze určité hodnoty.18 

Majetkovou podstatu nejčastěji tvoří peněžní prostředky, které nalezneme ve 

výčtu ustanovení § 206 odst. 1) pod písm. a) InsZ. Peněžní prostředky mohou být 

v hotovostní formě nebo se mohou nacházet na účtech bank. Měna peněžních 

prostředků není podstatná. 

Dle písm. b) spadají do majetkové podstaty věci movité i nemovité. Věci 

nemovité definuje v ustanovení § 498 odst. 1 OZ následovně: „Nemovité věci jsou 

pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva 

k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc není 

součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její 

podstaty, je i tato věc nemovitá.“ Věci movité pak OZ vymezuje negativně, a to jako další 

hmotné, či nehmotné věci rozdílné od věcí nemovitých. 

Pod písm. c) ustanovení § 206 InsZ se nachází „podnik“. S tímto termínem již OZ 

nepracuje. Obsahem mu odpovídá pojem „obchodní závod“, jehož definici skýtá OZ 

v ustanovení § 502.19 

Dle písm. d) spadá do obsahu majetkové podstaty soubor věcí a věci hromadné. 

                                                 
18 Vláda, Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb. O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), č. 182/2006 Dz. K § 206 InsZ. 
19 Insolvenční zákon pracuje s termínem „podnik“. Tento pojem však občanský zákoník (zákon č. 

89/2012 Sb.) opustil a nahradil ho obsahově shodným termínem „závod“. Insolvenční zákon nedoznal 

v tomto ohledu novelizace a používá tak terminologii obsaženou v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. 



17 

Přesné vymezení věci hromadné poskytuje ustanovení § 501 OZ. Dle tohoto vymezení 

by do věcí hromadných pařil i v písm. c) zmíněný podnik. 

Následující písm. e) udává vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů. K nim 

se dle písm. f) přidávají a obsah majetkové podstaty dále tvoří akcie, směnky šeky nebo 

jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva. 

Další podstatnou součástí obsahu majetkové podstaty, kterou najdeme pod 

písm. h), jsou dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek 

podmíněných a pohledávek, které dosud nejsou splatné. Fakt, že se dlužník nachází 

v úpadku, nijak neovlivňuje splatnost jeho pohledávek. To znamená, že dlužníkovy 

pohledávky, které zatím nejsou splatné, nelze vymáhat. Jediný možný způsob jejich 

zpeněžení je jejich úplatné postoupení. K úplatnému postoupení lze přistoupit i za 

situace, že existují ujednání mezi dlužníkem a věřitelem, která takovému kroku brání. 

Insolvenční správce není takovými ujednáními omezen.20 

 V neposlední řadě náleží do majetkové podstaty, jak uvádí písm. i): „dlužníkova 

mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi 

nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, 

stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských 

funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci.“ Je důležité zmínit, 

že příjmy dlužníka nemohou být postiženy v plné míře, ale pouze v omezeném rozsahu. 

A to v rozsahu upraveném v zákoně č. 99/1963 Sb., občanském soudním řádu (dále jen 

OSŘ), který odpovídá míře postižení při výkonu rozhodnutí, nebo rozsahu v jakém jsou 

exekucí uspokojeny přednostní pohledávky.21 

 Poslední položka v demonstrativním výčtu se skrývá pod písm. j). Jejím obsahem 

jsou práva a jiné majetkové hodnoty ve vlastnictví dlužníka, mají-li penězi ocenitelnou 

hodnotu. Do majetkové podstaty náleží i příslušenství, plody a užitky, pokud se vztahují 

k majetku, který byl uveden v ustanovení § 206 odst. 1 InsZ. 

  

                                                 
20 Srov. § 283 odst. 1 InsZ. 
21 Srov. § 279 odst. 2 zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád. 
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1.4.2  Negativní vymezení obsahu majetkové podstaty 
 

 

 Druhý způsob vymezení obsahu majetkové podstaty nalezneme v ustanovení 

§ 207 a 208 InsZ. Jedná se o způsob negativní, to znamená, že v těchto ustanoveních je 

vyjmenován majetek, který do majetkové podstaty nenáleží. Obsahem ustanovení 

v § 207 InsZ jsou hodnoty, které se do majetkové podstaty nezahrnují, protože je nelze 

postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí, zatímco ustanovení § 208 InsZ směřuje 

na situace, kdy majetek není součástí majetkové podstaty z důvodu svého účelového 

určení.22 Mimo negativní vymezení lze uvést, že do majetkové podstaty nepatří majetek 

ve vlastnictví subjektů uvedených v ustanovení § 6 InsZ, a to z důvodu, že se na tyto 

subjekty insolvenční zákon nevztahuje. Jedná se například o majetek, jehož vlastníkem 

je stát, územní samosprávné celky, Česká národní banka, Všeobecná zdravotní 

pojišťovna ČR, banka, po dobu, po kterou je držitelem bankovní licence. Pod ustanovení 

§ 6 InsZ ovšem nelze podřadit ty státní organizace, za jejichž dluhy stát neručí. Majetek 

těchto organizací může tedy tvořit součást majetkové podstaty.23 

 Ustanovení § 207 odst. 1 InsZ uvádí, že se do majetkové podstaty nezařazuje 

majetek, který nemůže být postihnut výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Takto 

specifikovaný majetek nalezneme v ustanoveních § 321 a 322 OSŘ. V ustanovení § 321 

OSŘ je stanoveno, že se jedná o takové věci, které nemohou být předmětem prodeje, 

a to z důvodu, že zvláštní předpisy prodej takovýchto věcí zakazují. Dále nepodléhají 

výkonu rozhodnutí věci, u kterých tak stanoví zvláštní zákon nebo věci, které vlastní 

povinný nebo jeho manžel, jestliže slouží k uspokojování základních hmotných potřeb 

dotyčného nebo jeho rodiny či k plnění pracovních úkolů. Stejně tak jsou vyloučeny 

i věci, u kterých by jejich prodej způsobil rozpor s dobrými mravy. Následující paragraf 

OSŘ operuje s výčtem demonstrativním, mimo jiné zahrnuje obuv, prádlo, studijní 

a náboženskou literaturu, snubní prsten, dětské hračky, školní potřeby, zdravotnické 

potřeby atd. Ve výčtu je zařazen i termín „obvyklé vybavení domácnosti“. Obvyklé 

                                                 
22 Vláda, Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb. O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), č. 182/2006 Dz. K § 208 InsZ. 
23 HÁSOVÁ, Jiřina a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 704. 
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vybavení domácnosti nelze vyloučit z předmětu výkonu rozhodnutí nebo řízení o úpadku 

beze všeho. „I když jsou (věci) součástí tzv. obvyklého vybavení domácnosti, nemusí být 

z výkonu vyloučeny, jestliže jsou současně věcmi (posuzováno především z objektivního 

hlediska) k uspokojování potřeb povinného zbytnými.“24 Z citovaného rozsudku je 

patrné, že je třeba vždy u věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti pro účely 

insolvenčního řízení rozlišovat, zda je daná věc v konkrétním případě pro povinného 

nezbytná nebo naopak není. 

Na rozdíl od občanského soudního řádu insolvenční zákon v ustanovení § 207 

odst. 1 InsZ nevylučuje z majetkové podstaty dlužníkův majetek, který slouží 

k podnikání. Pokud by takto insolvenční zákon neučinil, majetková podstata by 

v některých případech, a to především v případě úpadku, který je řešen konkursem, byla 

notně redukována. Tento rozdíl představuje významné odlišení insolvenčního řízení 

v kvalitativní rovině od výkonu rozhodnutí. 

Druhý odstavec ustanovení § 207 InsZ se zabývá příjmem dlužníka a udává 

rozsah, ve kterém náleží do majetkové podstaty. Příjmy dlužníka spadají do majetkové 

podstaty v rozsahu, který je stejný jako rozsah příjmů, ze kterého mohou být výkonem 

rozhodnutí nebo exekucí uspokojeny přednostní pohledávky. Přednostní pohledávky 

specifikuje ustanovení § 279 odst. 2 OSŘ. K metodě, jakým způsobem vypočítat část 

příjmu dlužníka, která tvoří majetkovou podstatu, dojdeme za pomoci ustanovení § 276 

a následujících OSŘ a nařízení vlády č. 595/2006 Sb. (nařízení vlády o způsobu výpočtu 

základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu 

rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení). 

K výše sdělenému je nutné uvést některé odlišnosti, které nalezneme 

v insolvenčním zákoně. Schůze věřitelů může na žádost dlužníka nebo jeho rodiny 

rozhodnout, že bude poskytovat z majetkové podstaty plnění k úhradě existenčních 

potřeb dlužníka, popřípadě jeho rodiny.25 Tímto rozhodnutím by v některých případech 

mohl dlužník dosáhnout de facto nižšího rozsahu srážek z příjmu. K další odlišnosti 

dojdeme v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře. V tomto případě může 

                                                 
24 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 2. 2004, sp. zn. 20 Cdo 180/2003. 
25 Srov. § 282 odst. 2 InsZ. 



20 

dlužník požádat v návrhu na povolení oddlužení nebo v odůvodněných případech 

i později o nižší výši měsíčních splátek.26 K tomu, aby návrhu dlužníka bylo insolvenčním 

soudem vyhověno, je třeba, aby splnil zákonem stanovené podmínky. Podmínky 

spočívají především v tom, že hodnota plnění, které připadne nezajištěným věřitelům 

bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, nebo hodnota dlužníkova plnění 

bude minimálně stejná jako ta, na které se s dlužníkem dohodli. I tento způsob tedy vede 

ke zmenšení rozsahu srážek z příjmu. 

Do majetkové podstaty nelze zahrnout některá další plnění náležející dlužníkovi. 

Jedná se o pohledávky z náhrad z pojistných smluv, jestliže má být náhrady užito 

k opravám budovy, respektive k vybudování budovy nové. Obsahem majetkové 

podstaty nejsou ani peněžité dávky sociální péče, které jsou specifikovány v ustanovení 

§ 73 zákona č. 100/1988 Sb. (Zákon o sociálním zabezpečení), ani dávky sociální 

podpory, jež jsou vypláceny jednorázově, a které upravuje zákon č. 117/1995 Sb. (Zákon 

o sociální podpoře). „Rovněž tak netvoří majetkovou podstatu tři pětiny autorské 

odměny a pohledávek z práv výkonných umělců a z práv původců předmětů 

průmyslového vlastnictví.“27 Do majetkové podstaty nepatří ani hotové peníze, které 

odpovídají výši dvojnásobku životního minima, jak plyne z ustanovení § 322 odst. 2 

písm. f) OSŘ. Z judikatury Ústavního soudu dále vyplývá, že takovéto peněžní prostředky 

nejsou součástí majetkové podstaty ani tehdy, pokud je má dlužník uloženy na účtu 

peněžního ústavu a prokáže jejich původ, který spočívá v příjmu z jeho nezabavitelné 

části.28 

Ve třetím odstavci ustanovení § 207 InsZ je stanoveno, že jestliže je nutné, aby 

otázku, zda konkrétní majetek může, či naopak nesmí, být postihnut výkonem 

rozhodnutí nebo exekucí, posoudil soud. Pro účely insolvenčního řízení tato pravomoc 

náleží insolvenčnímu soudu, který taková rozhodnutí vydává. Insolvenční soud takovéto 

rozhodnutí vydá v rámci incidenčního sporu, který je upraven v ustanovení § 159 a násl. 

InsZ. 

                                                 
26 Srov. § 398 odst. 4 InsZ. 
27 KOTOUČOVÁ, Jiřina a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Komentář 

1. vydání. Praha: C.H. Beck 2010, str. 445. 
28 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2016, sp. zn. IV.ÚS 121/16. 
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V ustanovení § 208 InsZ je specifikován majetek, který nelze zahrnout do 

majetkové podstaty z důvodu, že podléhá režimu stanoveném ve zvláštních právních 

předpisech. Zvláštní právní předpisy omezují nakládání s určitým majetkem pouze na 

způsob, k němuž byl majetek účelově určen. Mezi takto specifikovaný majetek patří 

účelové dotace a návratné výpomoci ze státního a jiných veřejných rozpočtů, majetek 

České národní banky, který byl na základě zvláštní dohody svěřen do správy cizí osobě, 

jakožto i finanční rezervy, které jsou vytvářeny dle zvláštních právních předpisů. Tímto 

zvláštním předpisem je například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon). K úplnosti výčtu je třeba ještě zmínit zboží propuštěné celním 

úřadem k dočasnému použití a majetek státu v rozsahu stanoveném zvláštním 

předpisem, kterým je zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích. 
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2 Zjišťování majetkové podstaty 

 

2.1  Zjišťování majetkové podstaty 
 
 

V insolvenčním řízení je snaha o dosažení brzkého, hospodárného a co největšího 

možného uspokojení věřitelů. Z tohoto důvodu je v insolvenčním zákoně zahrnuta 

právní úprava majetkové podstaty. Zjišťování majetkové podstaty tvoří základní 

povinnost insolvenčního správce, eventuálně předběžného správce. Tato činnost má pro 

insolvenční řízení naprosto zásadní význam. V situaci, kdy není majetek tvořící 

majetkovou podstatu řádně v plném rozsahu zjištěn, nedojde k jeho zpeněžení 

a v důsledku toho ani k nejvyššímu možnému uspokojení věřitelů. Zjištění rozsahu 

a obsahu majetkové podstaty dále ovlivňuje způsob řešení úpadku, který ve svém 

vyjádření insolvenční správce navrhuje.29 

Dle ustanovení § 209 insolvenčního zákona insolvenční správce provádí zjišťování 

majetkové podstaty od svého ustanovení, které nalezneme v rozhodnutí o úpadku, 

popřípadě tuto činnost zajišťuje správce předběžný. „Zjišťování majetkové podstaty 

zajišťuje od svého ustanovení insolvenční správce nebo předběžný správce, i když nejde 

o osobu s dispozičními oprávněními. Přitom je povinen řídit se pokyny insolvenčního 

soudu.“30 Citovaný první odstavec ustanovení § 209 InsZ po doplnění novelou účinnou 

od 1.1.2014 stanovuje, že činnost spočívající ve zjišťování majetkové podstaty provádějí 

správci i tehdy, pokud nejsou vybaveni dispozičními oprávněními. Dle důvodové zprávy 

k novele insolvenčního zákona zákonem č. 294/2013 Sb. chtěl zákonodárce ozřejmit 

nejasnosti a jasně stanovit nezastupitelnou roli insolvenčního správce ohledně zjišťování 

majetkové podstaty i v případech, kdy správce není nadán dispozičními právy k majetku. 

„Lze vycházet ze skutečnosti, že insolvenční správce je profesionál, a proto je zde 

předpoklad, že soupis majetkové podstaty bude realizován kvalitněji, než kdyby jej 

realizovala osoba od správce odlišná.“31 

                                                 
29 Srov. § 149 odst. 3 InsZ. 
30 Srov. § 209 odst. 1 InsZ. 
31 HÁSOVÁ, Jiřina a kol.: Insolvenční zákon. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 708. 
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Zjišťování majetkové podstaty, ke kterému dochází ještě před rozhodnutím 

o úpadku, v nejčastějším případě před prohlášením konkursu, se ukazuje jako postup 

poměrně účinný. Za předpokladu, že předběžný správce bude do funkce ustanoven 

s vyhlášením moratoria, majetková podstata může být zjišťována již v jeho průběhu. 

Při zajišťování majetkové podstaty jsou insolvenční správce a předběžný správce vázáni 

pokyny insolvenčního soudu a těmito pokyny se musí vždy řídit. Insolvenční soud nad 

insolvenčním správcem a předběžným správcem vykonává dohled. Pokud by se správci 

pokyny neřídili, mohli by čelit sankcím ze strany insolvenčního soudu. Do doby 

ustanovení insolvenčního nebo předběžného správce rozhoduje insolvenční soud 

o opatřeních, která jsou nezbytná k zjištění a způsobu provedení majetkové podstaty. 

Insolvenční soud o těchto opatřeních rozhoduje především pokud pojal dojem, že by 

mohly být porušeny zásady insolvenčního řízení stanovené v ustanovení § 5 InsZ. 

Jako příklad takovéhoto opatření lze uvést povinnost sdělit insolvenčnímu soudu nutné 

informace pro zajištění majetkové podstaty uloženou třetím osobám. 

Insolvenční i předběžný správce potřebují při své činnosti informace o majetku 

dlužníka. Tyto informace mohou získat z několika různých zdrojů. Aby je mohli získat 

a zjistit tak majetkovou podstatu, ukládá insolvenční zákon určitým osobám povinnost 

poskytovat součinnost vůči insolvenčnímu, předběžnému správci a insolvenčnímu 

soudu. Při absenci této povinnosti by zjištění majetkové podstaty představovalo takřka 

nemožný úkol. Mezi subjekty, které jsou povinny poskytnout součinnost patří dlužník, 

orgány veřejné správy, věřitelské orgány a třetí osoby, pokud je jim povinnost 

součinnosti uložena insolvenčním zákonem. V případě, že povinné subjekty 

neposkytnou součinnost řádně, včas a v míře, jakou stanovuje zákon, oznámí to 

insolvenční či předběžný správce insolvenčnímu soudu a ten se pokusí zajistit jejich 

součinnost. V situaci, kdy v důsledku odepření součinnosti nebo nedostatečné 

součinnosti vznikne škoda nebo jiná újma, odpovídají za ni povinné subjekty, které ji 

způsobily. 
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2.2  Součinnost dlužníka 
 

2.2.1  Součinnost dlužníka obecně a seznam majetku 
 
 
 

Od okamžiku zahájení insolvenčního řízení je povinností dlužníka poskytovat 

insolvenčnímu a předběžnému správci všestrannou součinnost při zjišťování majetkové 

podstaty. Součinnost spočívá především v tom, že dlužník dbá pokynů insolvenčního 

nebo předběžného správce, jak stanovuje ustanovení § 210 InsZ. 

Pokud je dlužník právnickou osobou, všestrannou součinnost musí poskytovat 

jeho statutární orgány, členové a likvidátor, nachází-li se právnická osoba v likvidaci. 

V případě, kdy má postavení statutárního orgánu více osob, které mohou jednat 

samostatně, může insolvenční správce či správce předběžný žádat poskytnutí 

součinnosti od každé takto oprávněné osoby. 

Zmíněné osoby jsou povinné poskytnout součinnost i za situace, kdy jejich 

postavení zaniklo, jestliže k zániku došlo v průběhu tří měsíců od zahájení insolvenčního 

řízení. Důvod zániku jejich funkce není podstatný. Srovnáme-li úpravu v zákoně 

o konkursu a vyrovnání s insolvenčním zákonem, dojdeme k závěru, že zákon insolvenční 

přichází s úpravou přísnější. ZKV ukládal povinnost součinnosti osob pouze tehdy, pokud 

od zániku jejich funkce neuplynula dvouměsíční lhůta, a to jen v případě, že se své 

funkce samy vzdaly nebo z funkce odstoupily. ZKV tedy povinnost součinnosti 

nevztahoval na osoby, kterým zanikla v právnické osobě funkce jiným způsobem, 

například tím, že byly odvolány.32 Zákon o konkursu a vyrovnání a ještě ve větší míře 

insolvenční zákon, touto úpravou předchází odvolávání odpovědných osob z funkcí 

v právnické osobě za účelem znesnadnění či přímo znemožnění zjištění majetkové 

podstaty. „Uvedená povinnost (spolupráce odvolaných členů) stíhá postup právnické 

osoby, která formálně zprostí odpovědné osoby funkce a na jejich místo postaví osoby, 

které jsou v praxi nazývány „bílými koňmi“, tedy osoby, které v podstatě nejsou o stavu 

majetku právnické osoby vůbec informovány.“ 33 

                                                 
32 Srov. §17 ZKV. 
33 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol.: Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení 
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Pouze insolvenční soud je oprávněn požadovat všestrannou součinnost také od 

společníků, zaměstnanců a členů právnické osoby, a to v rozsahu, ve kterém jsou nadáni 

oprávněním jednat za dlužníka. 

Jestliže je dlužník osobou fyzickou, povinnost všestranné součinnosti dopadá i na 

její zákonné zástupce. Je-li jich více a mají-li oprávnění jednat jménem fyzické osoby 

samostatně, insolvenční soud může žádat součinnost od každého z nich. 

Insolvenční správce či správce předběžný vycházejí při zjišťování majetkové 

podstaty ze seznamu majetku, jak uvádí ustanovení § 211 InsZ. Vypracovat seznam 

majetku patří mezi základní povinnosti dlužníka v rámci insolvenčního řízení. Vzešel-li 

insolvenční návrh od dlužníka, je dlužník povinen přiložit seznam majetku 

k insolvenčnímu návrhu, jak stanovuje ustanovení § 104 InsZ. Pokud by tak dlužník 

neučinil, soud insolvenční návrh odmítne. Situaci, kdy insolvenční návrh podává věřitel 

dlužníka, se věnuje ustanovení § 128 odst. 3 InsZ. V něm insolvenční zákon stanoví, 

že insolvenční soud je v tomto případě oprávněn rozhodnout, že je dlužník povinen 

předložit seznam svého majetku. Takto rozhoduje insolvenční soud pokaždé, když 

navrhovatel eviduje vůči dlužníkovi vykonatelnou pohledávku, tzn. v naprosté většině 

případů. Seznam majetku dlužníka musí mít určité náležitosti ve smyslu ustanovení 

§ 104 InsZ. Dlužník má povinnost v seznamu svého majetku označit jednotlivě svůj 

majetek, který zahrnuje i pohledávky. U pohledávek je důležité, aby dlužník uvedl jejich 

výši, dobytnost a zároveň i skutečnosti, na kterých se zakládají. Dlužník taktéž do 

seznamu označí soudní nebo jiná řízení, která probíhají ohledně jeho majetku, 

popřípadě pravomocná rozhodnutí o již skončených řízeních. Na závěr je povinen dlužník 

seznam majetku opatřit svým podpisem a výslovně stvrdit, že uvedené údaje jsou 

správné a úplné. 

V praxi ovšem bývá velmi časté, že dlužník u návrhu podaného věřitelem ani po 

všech výzvách seznam svého majetku, ať už insolvenčnímu správci nebo insolvenčnímu 

soudu, nepředloží. Insolvenční či předběžný správce mají tedy za úkol provést vlastní 

šetření. Šetření provádějí ovšem i za situace, kdy jim dlužník seznam svého majetku 

poskytl, přitom zjišťují, zda součástí majetkové podstaty nejsou ještě další věci, práva, 

                                                 
vykonávací, řízení insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015, str. 250. 
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pohledávky a jiné hodnoty tvořící aktiva než ty, které označil dlužník v seznamu majetku. 

Vlastní šetření slouží také k prověření, v jakém stavu se majetek dlužníka nachází. 

K šetření jsou povinny správcům poskytnout součinnost věřitelské orgány. 

 

 

 

 

2.2.2  Prohlídka bytu a jiných místností dlužníka 
 
 

Další významnou povinností dlužníka, dle ustanovení § 212 InsZ, je povinnost 

umožnit přístup insolvenčnímu správci na všechna místa, kde se nachází majetek 

dlužníka, který patří do majetkové podstaty. Tímto oprávněním je nadán pouze 

insolvenční správce, na předběžného správce se toto oprávnění nevztahuje. Důvodová 

zpráva k insolvenčnímu zákonu říká, že práva, která insolvenční zákon insolvenčnímu 

správci přiznává v ustanovení § 212, jsou srovnatelná s těmi, která jsou přiznána 

soudnímu vykonavateli v ustanovení § 325a a 325b OSŘ.34 

V situaci, kdy dlužník odmítá poskytnout insolvenčnímu správci součinnost, 

kterou insolvenční správce potřebuje, aby mohl zjistit a zajistit majetkovou podstatu, 

se insolvenční správce může obrátit na insolvenční soud s návrhem nařízení prohlídky 

bytu, sídla nebo jiných místností dlužníka, stejně tak i skříní či schránek dlužníka. 

Insolvenční správce má oprávnění zjednat si do výše zmíněných prostor přístup 

a dlužníkovy schránky a skříně otevřít. 

Domovní prohlídka, jakožto i prohlídky jiných než domovních prostor, znamenají 

zásah do ústavně chráněných práv zaručujících soukromí, konkrétně do práv chráněných 

v čl. 12 Listiny základních práv a svobod. Jedná se o výjimku z tohoto práva na 

nezasahování, která je ospravedlněna nezbytností zásahu za účelem zajištění cílů 

insolvenčního řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o základní lidské právo, by měl 

                                                 
34 Vláda, Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb. O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), č. 182/2006 Dz. K § 209 až 216 InsZ. 
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insolvenční soud návrh na nařízení prohlídky podrobně přezkoumat a prohlídku 

nařizovat pouze v nutných případech, kdy je návrh insolvenčního správce v dostatečném 

rozsahu odůvodněn a nezbytnost prohlídky taktéž vyplývá z dosavadního dlužníkova 

chování. Prohlídku bytu a jiných místností dlužníka nařizuje insolvenční soud usnesením, 

které neobsahuje odůvodnění. Proti tomuto usnesení není možné podat odvolání. 

Hlavní důvod pro absenci odůvodnění usnesení a možnosti podat odvolání je především 

snaha o rychlost vydání rozhodnutí. Pro toto rozhodnutí je taktéž typický zvláštní způsob 

doručování, kdy se doručuje pouze insolvenčnímu správci a dlužníkovi. Dlužníkovi je 

ovšem doručováno prostřednictvím insolvenčního správce, a to až v okamžiku zahájení 

domovní prohlídky. Tento způsob doručování zákonodárce zvolil z důvodu, aby nemohl 

dlužník prohlídku zmařit, věci ukrýt nebo přesunout před zahájením prohlídky. Pokud se 

insolvenčnímu správci nepodaří zastihnout dlužníka při provádění prohlídky, insolvenční 

správce navrátí usnesení insolvenčnímu soudu a ten ho poté doručí dlužníkovi. 

Skutečnost, že insolvenční správce nebyl schopný dlužníkovi usnesení o prohlídce 

doručit, nemá na samotný průběh prohlídky vliv. Jinými slovy, domovní prohlídka 

prostor dlužníka proběhne i v případě, pokud o tom dlužník neví. 

Insolvenční správce má právo zjednat si přístup do bytu nebo jiné místnosti 

dlužníka. K tomu může insolvenční správce využít pomoc dalších osob a stejně tak 

i technické prostředky. „Platí, že každý, v jehož objektu má dlužník své sídlo, byt nebo 

jiné prostory, je povinen prohlídku provedenou správcem nejen strpět, ale i poskytnout 

při této prohlídce správci i aktivní součinnost k tomu, aby v těchto místnostech 

a prostorách učinil insolvenční správce veškeré potřebné úkony, jež souvisejí se soupisem 

majetku náležejícího do majetkové podstaty a s prováděním úkonů směřujících 

k řádnému zjištění, jakož i navazujícímu zajištění a správě majetkové podstaty.“35 

Jak je uvedeno v ustanovení § 212 odst. 5 InsZ, insolvenční správce je v určitých 

případech vzhledem k okolnostem povinen přibrat k prohlídce další vhodnou nezávislou 

osobu. Touto osobou může být zástupce orgánu obce nebo i notář, odpovídá-li tomu 

komplikovanost případu. Je třeba podotknout, že přizvání nezávislé osoby k prohlídce se 

                                                 
35 MARŠÍKOVÁ, Jolana a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. str. 375. 
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jeví jako vhodné vždy. Přítomnost důvěryhodné osoby je důležitá z hlediska případného 

podání svědectví o průběhu prohlídky při vzniku sporu mezi insolvenčním správcem 

a osobou, která byla prohlídkou dotčena. V některých případech se taktéž jeví jako 

vhodná přítomnost příslušníka policie, a to za účelem zajištění bezpečnosti 

insolvenčnímu správci. 

Insolvenční správce sepíše o prohlídce již v jejím průběhu protokol, ve kterém 

uvede majetek, který byl při prohlídce zjištěn a zajištěn. U každé věci, jakožto i jiných 

aktiv tvořících majetek, který spadá do majetkové podstaty, musí insolvenční správce 

v protokolu výslovně uvést, jestli byl sepsán a ponechán na místě, nebo došlo k jeho 

transportu a uskladnění v prostorách, které za tímto účelem insolvenční správce opatřil. 

Protokol správce, stejně tak i osoby, které byly k prohlídce přizvány, opatří svým 

podpisem a následně jej insolvenční správce zašle insolvenčnímu soudu. Insolvenční 

soud nato doručí opis protokolu jak dlužníkovi, tak věřitelskému výboru. 

 

 

 

 

2.2.3  Předvolání k výslechu a k prohlášení o majetku 
 

 

Pokud insolvenční či předběžný správce zjistí, že dlužník nebo osoba jednající za 

dlužníka své povinnosti v souvislosti se zjišťováním majetkové podstaty neplní, nebo se 

jim záměrně vyhýbá, může podat návrh k insolvenčnímu soudu na předvolání dlužníka 

k výslechu a poskytnutí prohlášení o majetku.36 Správce může této možnosti využít 

ovšem až za předpokladu, že ostatní postupy dle insolvenčního zákona nebyly účinné. 

Stejné právo navrhnout předvolání náleží i věřitelskému výboru. Předvolání musí být 

doručeno předvolanému minimálně deset dní před plánovaným výslechem, a to do 

vlastních rukou. Součástí předvolání musí být i poučení o následcích, které nastanou, 

když se předvolaná osoba odmítne před soud dostavit, jakožto i o následcích, pokud 

                                                 
36 Srov. § 214 InsZ. 
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předvolaná osoba uvede informace hrubě zkreslené, nepravdivé nebo neúplné. Jestliže 

se předvolaná osoba nedostaví bez omluvy, může být k soudu předvedena. Předvedený 

dlužník se nemůže nechat zastoupit, jedná se o úkon, který musí provést osobně. 

Když jsem porovnával ustanovení § 214 InsZ, které se zabývá předvedením, 

s předcházející právní úpravou,37 všiml jsem si, že úprava InsZ je podrobnější a na rozdíl 

od ZKV neodkazuje na postupy v OSŘ.38 Důvodová zpráva39 tento rozdíl vysvětluje tím, 

že InsZ přichází s komplexní úpravou. Od nabytí účinnosti insolvenčního zákona se tak 

nepoužijí ustanovení § 260a až 260k občanského soudního řádu. Hlavní rozdíl v právní 

úpravě shledávám v tom, že zatímco OSŘ v ustanovení § 260a odst. 1 stanovuje za osobu 

oprávněnou navrhnout soudu předvolání povinného za účelem podání prohlášení 

o majetku každého, kdo eviduje vykonatelným rozhodnutím přiznanou peněžitou 

pohledávku, insolvenční zákon v ustanovení §214 odst. 1 umožňuje podat návrh na 

předvolání povinného pouze insolvenčnímu správci nebo věřitelskému výboru. Jinými 

slovy, insolvenční zákon na rozdíl od OSŘ nepřipouští podat návrh na předvolání dlužníka 

k prohlášení o majetku jednotlivým věřitelům, přestože jim vykonatelné rozhodnutí 

soudu přiznává peněžitou pohledávku vůči dlužníkovi. Úprava obsažená v InsZ je k OSŘ 

speciální a OSŘ se tedy nepoužije, což ostatně i výslovně uvádí OSŘ od své novelizace,40 

ke které došlo v roce 2007, v ustanovení § 260b odst. 2 písm. a). Ustanovení § 260b odst. 

2 písm. a) OSŘ zní: „Návrhu na prohlášení majetku nelze vyhovět, probíhá-li insolvenční 

řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek povinného a po dobu trvání účinků 

moratoria na majetek povinného.“ 

Obsah prohlášení o majetku je obligatorně určen ustanovením § 215 InsZ. 

Předvolaná osoba je povinna sdělit následující: 

 

1) kdo je plátcem mzdy dlužníka nebo jiného příjmu, který lze postihnout 

                                                 
37 Srov. § 17b a 17c ZKV. 
38 Srov. § 260a až 260h OSŘ. 
39 Vláda, Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb. O úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon), č. 

182/2006 Dz. K § 209 až 216 InsZ. 

40 Zákon 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon). 
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srážkami ze mzdy, a výši takové pohledávky; 

 

2) banky a jiné peněžní ústavy, ve kterých má dlužník na účtě finanční 

prostředky, a čísla těchto účtů; 

 

3) osoby, vůči kterým dlužník eviduje pohledávky včetně jejich výše a důvodu 

vzniku (tzn. dlužníky dlužníka); 

 

4) osoby, vůči kterým eviduje dlužník jiná majetková práva či hodnoty včetně 

jejich ocenění a důvodu vzniku; 

 

5) movité věci, které dlužník vlastní nebo spoluvlastní, na jakém místě, případně 

u koho, se nacházejí; totéž platí o vkladních knížkách, vkladních listech 

a jiných formách vkladů, akciích, směnkách, šecích nebo jiných listinných 

cenných papírech anebo o jiných listinách, jejichž předložení je nutné 

k uplatnění práva, jakož i o zaknihovaných a imobilizovaných cenných 

papírech; 

 

6) nemovité věci ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví dlužníka; 

 

7) podnik ve vlastnictví dlužníka, jeho součásti a umístění; 

 

8) další práva a jiné majetkové hodnoty dlužníka za předpokladu, že je lze ocenit 

penězi. 

 
O konání výslechu dlužníka musí být v předstihu informován insolvenčním 

soudem věřitelský výbor i insolvenční správce. To z toho důvodu, že mají právo se 

účastnit výslechu a rovněž pokládat předvolanému otázky. O prohlášení o majetku 

sepíše insolvenční soud protokol, přílohy a další podrobné náležitosti protokolu 

nalezneme v ustanovení § 216 InsZ. 
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K předvolání o prohlášení o majetku se vyjadřuje i Zelenka: „Primárním smyslem 

uvedeného postupu je především řádně zdokumentovat jednání konkrétních povinných 

osob procesním postupem soudu tak, aby v případě, kdy se jejich výpověď v budoucnu 

ukáže být nepravdivá, mohly být tyto osoby trestně stíhány.“41 Předvolání je tedy 

poslední institut předcházející případným trestním oznámením. Svou nečinností nebo 

nepravdivými prohlášeními se totiž může dlužník dopustit hned dvou trestných činů, 

kterými jsou: 

 

1) porušení povinnosti v insolvenčním řízení;  

 

2) porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku.42 

 
Za ty by případně dlužníkovi nebo jiné osobě, která za něj jedná, hrozil nejen trest zákazu 

činnosti, ale dokonce i trest odnětí svobody až na tři roky, respektive jeden rok.43 

 

 

 

 

2.3  Součinnost orgánů veřejné správy a dalších osob 
 
 

Insolvenční zákon umožňuje insolvenčnímu správci při zjišťování majetku 

dlužníka, aby oslovil a žádal součinnost od orgánů veřejné správy a dalších osob. Dle 

mého názoru se jedná o jedno z klíčových oprávnění insolvenčního správce, a to 

především za situace, kdy dlužník neposkytuje insolvenčnímu správci potřebnou 

součinnost. Bez tohoto oprávnění by totiž vlastní šetření správce bylo značně 

komplikované, v některých případech i nemožné. Mezi subjekty, které jsou povinny 

                                                 
41 ZELENKA, Jaroslav a kol. Insolvenční zákon: (zák. č. 182/2006 Sb.) s komentářem, důvodovou 

zprávou a nařízením Rady ES 1346/2000. 2. vydání. Praha: Linde Praha. 2008, str 333 a 334. 
42 Srov. § 225 a 227 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. 
43 MARŠÍKOVÁ, Jolana a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. str 216 a 217. 
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poskytnout součinnost dle ustanovení § 43 InsZ, patří: 

 

1) katastrální úřady; 

 

2) orgány, které evidují motorová vozidla; 

 

3) jiné správní úřady; 

 

4) soudní exekutoři; 

 

5) notáři; 

 

6) osoby, které vedou evidenci cenných papírů; 

 

7) finanční instituce; 

 

8) pojišťovny; 

 

9) provozovatelé telekomunikačních služeb a elektronických komunikací; 

 

10)  provozovatelé poštovních služeb a jiné osoby, které se zabývají přepravou 

zásilek; 

 

11)  vydavatelé tiskovin; 

 

12)  dopravci. 

 

Výčet uvedený v ustanovení § 43 InsZ má demonstrativní povahu, takže 

insolvenčnímu správci nic nebrání, aby součinnost vyžadoval i od jiných orgánů 

a institucí. V případě, že výše uvedené subjekty neposkytnou součinnost řádně, včas 
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a v míře, jakou stanovuje zákon, odpovídají za škodu nebo jinou újmu, kterou 

způsobily.44 Mezi povinnosti výše zmíněných subjektů se řadí především povinnost: 

 

1) uvést údaje o majetku dlužníka a informace, které insolvenční správce pro 

správu majetku dlužníka potřebuje, a to bez zbytečného odkladu a v rozsahu, 

který odpovídá rozsahu poskytovaných informací přímo dlužníkovi; 

 

2) vydávat nebo zapůjčovat listiny a jiné věci, které mohou mít význam pro 

zjištění dlužníkova majetku. 

 

Povinné subjekty poskytují součinnost insolvenčnímu správci bezplatně 

s výjimkou situace, kdy povinnými subjekty nejsou orgány veřejné správy. V tom případě 

připadá v úvahu náhrada hotových nákladů. Ustanovení § 44 odst. 1 InsZ ve výčtu 

specifikuje, jaké konkrétní úkony jsou určité subjekty v rámci součinnosti povinny plnit. 

„Ustanovení odstavce 1 dopadá na subjekty, k jejichž předmětu činnosti se váže zákonem 

stanovená povinnost mlčenlivosti. V těchto případech zákonodárce jednoznačně stanovil 

subjektům povinnost součinnosti právě i ohledně skutečností, kterých by se tato 

mlčenlivost týkala, pokud by nebyla ustanovením § 44 odst. 1 InsZ prolomena.“45 

V odst. 1 insolvenčního zákona je tedy uvedeno, že součinnost poskytují zejména: 

 

1) osoby, které vedou evidenci cenných papírů tím, že poskytnou insolvenčnímu 

správci informace o cenných papírech dlužníka; 

 

2) banky, spořitelní a úvěrní družstva a pobočky zahraničních bank tím, že spraví 

insolvenčního správce o číslech účtů, vkladních knížkách, úschovách 

a peněžních prostředcích dlužníka, které se na těchto účtech nacházejí, 

včetně transakcí, které na účtech probíhají; 

 

                                                 
44 Srov. § 44 odst. 3 InsZ. 
45 HÁSOVÁ, Jiřina a kol.: Insolvenční zákon. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 132 až 

134. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrugq
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3) provozovatelé poštovních služeb a jiné osoby, jejichž činnost představuje 

přeprava zásilek tím, že oznámí insolvenčnímu správci rozsah, povahu 

doručovaných zásilek i množství peněžních prostředků, které dlužníkovi svou 

činností zprostředkovávají; 

 
4) poskytovatelé služeb elektronických komunikací tím, že informují 

insolvenčního správce o telefonních, dálnopisných, telefaxových a jiných 

elektronických stanicích ve vlastnictví dlužníka a adresách, které není možné 

vyhledat v dostupných seznamech; 

 
5) pojišťovny tím, že insolvenčnímu správci podají informace o pojistných 

smlouvách a plnění dlužníka; 

 
6) vydavatelé tisku tím, že oznámí insolvenčnímu správci informace o inzerci 

dlužníka, která se vztahuje k majetkové podstatě; 

 
7) dopravci tím, že informují insolvenčního správce o dlužníkových věcech, které 

přepravují, ale i o příjemci.  

 
Výše zmíněný výčet je demonstrativní, tudíž není vyloučeno, že součinnost bude 

insolvenčnímu správci poskytnuta i jiným než výše nastíněným způsobem. 

Současná, výše uvedená, právní úprava součinnosti povinných subjektů působí 

v praxi celou řadu problémů. Jedním z nich je, že insolvenční správce může po povinných 

požadovat údaje pouze v rozsahu, v jakém jsou povinné subjekty oprávněny poskytovat 

informace dlužníkovi. Insolvenční správce ale mnohdy potřebuje ke zjištění majetku 

dlužníka údaje v rozsahu širším. Jako příklad mohou posloužit finanční úřady, jež váže 

mlčenlivost ohledně toho, co se při své činnosti dozvěděly o majetkových poměrech 

jiných osob.46 Insolvenční správce tak nemůže zjistit údaje, které se vážou k jinému 

subjektu, než je sám dlužník, a to ani v situacích, kdy na nich má dlužník majetkovou 

účast. Takovýmto subjektem je například akciová společnost nebo jiná obchodní 

                                                 
46 Srov. § 52 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. 
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korporace, jejíž akcie nebo podíl dlužník vlastní. Údaje o těchto obchodních korporacích 

ale daňový úřad insolvenčnímu správci neposkytne, stejně jako by je neposkytl ani 

samotnému dlužníkovi. V situacích, jako je mnou předestřená, postupuje insolvenční 

správce tím způsobem, že požádá o zjištění potřebných údajů insolvenční soud. 

Insolvenční soud zváží, zda insolvenční správce dané údaje potřebuje, a pokud dojde ke 

kladnému závěru, sám subjekty poptá. Pravomoc insolvenčního soudu je pak vymezena 

v ustanovení § 128 OSŘ.47 

Mezi další problémy se řadí povinnost subjektů, které poskytují součinnost a mají 

dle insolvenčního zákona insolvenčnímu správci kromě podání informací vydat i listiny. 

Zákon má na mysli originály listin. K tomuto problému uvádí Hásová: „Nelze však vyloučit 

ani situace, kdy zejména orgány veřejné správy s ohledem na procesní pravidla, jimiž 

jsou vázány, nevydávají listiny, jež jsou součástí spisového materiálu, ale poskytnou 

správci opis či výpis z této listiny, i když na tuto situaci zákon výslovně nepamatuje.“48 

Praxe si tedy s daným problémem i přes problematickou právní úpravu poradila tím 

způsobem, že povinné subjekty namísto originálů listin správci opatří jejich opisy či 

výpisy, protože poskytnout originál není v určitých případech možné. 

 

 

 

 

2.4  Součinnost věřitelských orgánů 
 
 

Jako další skupinu subjektů, které jsou povinny prokazovat insolvenčnímu správci 

součinnost při zjišťování majetkové podstaty, uvádí insolvenční zákon věřitelské orgány. 

Věřitelské orgány jsou představovány schůzí věřitelů, věřitelským výborem a zástupcem 

věřitelů v situaci, kdy není věřitelský výbor ustanoven. Povinnosti věřitelských orgánů 

insolvenční zákon stanovuje například v ustanovení § 211 odst. 2, dle kterého jsou 

                                                 
47 HÁSOVÁ, Jiřina a kol.: Insolvenční zákon. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 127 až 

131. 
48 Tamtéž. 
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věřitelské orgány povinny poskytnout insolvenčnímu správci potřebnou součinnost, 

nebo v ustanovení § 58 odst. 1 a 2 písm. b), dle kterého věřitelský výbor přispívá 

v součinnosti s insolvenčním správcem k naplnění účelu insolvenčního řízení, respektive 

v dostatečné míře podporuje insolvenčního správce při jeho činnosti. Věřitelský výbor 

tvoří věřitelé, mezi kterými se mohou nacházet i zaměstnanci dlužníka, kteří jsou si 

dobře vědomi majetkových poměrů a nakládání s majetkem dlužníka. Z tohoto důvodu 

je důležité, aby věřitelský výbor aktivně spolupracoval s insolvenčním správcem 

a majetek dlužníka tak mohl být zjištěn v co největším rozsahu. 
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3 Soupis majetkové podstaty 

 

 

Činnost insolvenčního a předběžného správce směřuje ke zjištění, který majetek 

spadá do majetkové podstaty. Výsledek této činnosti má podobu soupisu majetkové 

podstaty. Soupis má listinnou podobu a při jeho sestavování není insolvenční správce 

časově omezen. Výjimka z neomezené doby k jeho sestavení, která je dána 

insolvenčnímu správci, se nachází v ustanovení § 239 odst. 3 InsZ, které určuje 

insolvenčnímu správci jednoletou prekluzivní lhůtu k podání odpůrčí žaloby, která začíná 

plynout ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. V případě, že jednoletá lhůta 

uplyne, dojde k zániku odpůrčího nároku a plnění dlužníka již není možné do majetkové 

podstaty zapsat. 

Insolvenční správce se při tvorbě soupisu majetkové podstaty opírá o poznatky 

vycházející ze seznamu majetku, který předložil dlužník, jakož i o prohlášení o majetku 

dlužníka. Hlavním zdrojem informací je pak pro insolvenčního správce především jeho 

samotné šetření doplněné o údaje, které mu v rámci své součinnosti poskytl věřitelský 

výbor. 

 Problematice soupisu majetkové podstaty jsou v insolvenčním zákoně věnovány 

§ 217 až 224. Samotné ustanovení § 217 se věnuje pořízení soupisu majetkové podstaty 

a v odst. 1 uvádí: „Jakmile dojde k zápisu do soupisu, lze se zapsanými majetkovými 

hodnotami nakládat jen způsobem stanoveným tímto zákonem; učinit tak může jen 

osoba s dispozičními oprávněními.“ Z citovaného ustanovení vyplývá, že insolvenční 

správce by se sestavením soupisu neměl otálet, naopak by se měl snažit, aby soupis 

majetkové podstaty pořídil co možná nejrychleji po svém ustanovení do funkce, a to 

z toho důvodu, že okamžikem sestavení soupisu, popřípadě dodatečným zařazením 

majetku do soupisu, dochází k omezení dispozičních práv k danému majetku. Nadále tak 

již není možné zásadně volně disponovat s tímto majetkem. Podrobně se budu 

problematice nakládání s majetkovou podstatou věnovat v následující kapitole. 

 Jak již bylo naznačeno výše, soupis majetkové podstaty není po sepsání 



38 

insolvenčním správcem neměnný. Do soupisu tak může insolvenční správce majetek 

doplňovat, ale rovněž z něj může majetek i vyjímat, a to po dobu celého insolvenčního 

řízení. K doplňování nebo vyjímání majetku ze soupisu dochází, pokud vyjde najevo, 

že dosud nezařazený majetek do majetkové podstaty patří, nebo se naopak předpoklad, 

že určitý majetek náleží do majetkové podstaty, ukázal jako mylný. Vyjmout nesprávně 

zařazený majetek ze soupisu pak patří k povinnostem insolvenčního správce i za situace, 

kdy se jej osoba, které je ku prospěchu, nemůže domáhat.49 Příkladem může být situace, 

kdy oprávněná osoba nevyužije lhůtu k podání vylučovací žaloby. Pokud ovšem vyjdou 

najevo skutečnosti prokazující, že určitý majetek byl vyškrtnut ze soupisu nesprávně, 

nic nebrání jeho opětovnému zápisu.50 Zjišťování majetku a tvorba soupisu spadá do 

výlučných kompetencí insolvenčního správce. K zařazení majetku do soupisu insolvenční 

správce nemusí žádat o povolení či souhlas insolvenční soud nebo věřitelské orgány.51 

K tomu je ovšem třeba dodat, že v případě vyloučení majetku ze soupisu je insolvenční 

správce povinen tuto skutečnost projednat s věřitelským výborem a informovat o tom 

insolvenční soud. Zároveň je insolvenční správce povinen dbát pokynů insolvenčního 

soudu dle § 11 InsZ udílených správci v rámci soudního dohledu směřujících k tomu, 

aby ze soupisu vyloučil určitý majetek, pokud se v soupisu nachází neoprávněně. 

Náležitosti soupisu majetkové podstaty jsou kromě insolvenčního zákona 

vymezeny ve vyhlášce č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení, a kterou 

se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona. Dále podobu soupisu majetkové 

podstaty upravuje vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů 

elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., 

o jednacím řádu pro insolvenční řízení, kterou se provádějí některá ustanovení 

insolvenčního zákona. Ustanovení § 12 druhé zmíněné vyhlášky (vyhláška č. 191/2017 

Sb.) určuje obligatorní obsah formuláře soupisu majetkové podstaty. Mezi povinně 

uvedenými údaji v soupisu se nachází mimo jiné označení insolvenčního soudu, 

dlužníka, insolvenčního správce, dále spisová značka insolvenčního řízení a také nesmí 

                                                 
49 Srov. § 217 odst. 2 InsZ. 
50 Tamtéž. 
51 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 11. 2012, č. j. 3 VSPH 503/2012-B-105. 
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chybět datum a pořadové číslo vyhotovení soupisu majetkové podstaty, rovněž i datum 

zapsání nebo vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka, jakož i údaje, které 

slouží k identifikaci sepisovaného majetku. 

Jako lehce problematické se může jevit uvedení dne zapsání majetku do 

majetkové podstaty. Kromě omezení dispozic s takto zapsaným majetkem nastupuje ke 

dni uvedení do soupisu majetkové podstaty významná pravomoc insolvenčního správce 

k majetku, se kterým je oprávněn disponovat, v podobě možnosti jeho zpeněžení. 

Jinými slovy, insolvenční správce má možnost zpeněžit pouze majetek, který se nachází 

v soupisu majetkové podstaty, a se kterým může disponovat. Právní předpisy totiž 

neukládají insolvenčnímu správci výslovně povinnost spočívající v bezodkladném 

předložení soupisu insolvenčnímu soudu. Insolvenční zákon pouze v ustanovení § 222 

InsZ stanovuje povinnost insolvenčnímu soudu bezodkladně zveřejnit soupis poté, co ho 

obdrží od insolvenčního správce. Situaci, kdy vzniknou ohledně sepsání či vyloučení 

majetku ze soupisu pochybnosti, řeší insolvenční zákon v ustanovení § 220 tak, že za den 

sepsání nebo vyloučení majetku ze soupisu považuje den, kdy tuto skutečnost 

insolvenční správce oznámil insolvenčnímu soudu. 

Za velmi důležitou pokládám povinnost správce označit majetek v soupisu tak, 

aby ho bylo možné jednoznačně identifikovat, a to především z důvodu předcházení 

případným sporům, zda určitý majetek do majetkové podstaty spadá, či nikoli. 

Insolvenční zákon k tomu v ustanovení § 218 v odst. 1 udává, že se majetek do soupisu 

zapisuje jednotlivými položkami. Je zvykem, že soupis je strukturován určitým 

způsobem. Insolvenční správce jej člení zpravidla do kapitol, které vycházejí z účetní 

závěrky dlužníka dle druhu majetku. Pro představu Maršíková v komentáři k InsZ uvádí 

například tento způsob členění majetku do kapitol v soupisu majetku: 

 

„a) nehmotný investiční majetek (např. software), 

 

b) nehmotný investiční majetek (např. nemovitosti, stroje, přístroje, dopravní  

prostředky, inventář či zvířata), 
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c) finanční investice (např. cenné papíry, obchodní podíly), 

 

d) zásoby (např. rozpracovaná výroba, materiál, polotovary, výrobky nebo zboží), 

 

e) pohledávky (členěné na tuzemské a zahraniční), 

 

f) finanční majetek (pokladní hotovost, zůstatky na účtech, termínované účty), 

 

g) osobní majetek dlužníka, který není vyňatý z postižitelnosti exekucí (viz §207), 

 

h) majetek dlužníka vzešlý na základě vypořádání jeho SJM, případně celý 

majetek náležející do SJM postupem dle § 274, 

 

i) majetek z neplatných právních úkonů (§ 231 a násl.) a majetek z neúčinných 

právních úkonů (§ 235 a násl.), 

 

j) příjmy a výnosy majetkové podstaty (nájmy, úroky, postižená část mzdy 

dlužníka).“52 

 

Insolvenční správce jednotlivé kapitoly soupisu blíže rozvede a majetek, který do nich 

spadá, jednoznačně individualizuje. Například nemovitost, která je součástí majetkové 

podstaty, je třeba vymezit číslem listu vlastnictví, katastrálním územím, dále je nutné 

uvést obec a taktéž i obec, ve které je list vlastnictví veden. V ustanovení § 218 odst. 2 

InsZ stanovuje, že se podnik nebo jiná věc hromadná do soupisu zapisuje jedinou 

položkou. Za této situace je insolvenční správce povinen jasně označit její dílčí složky, 

aby bylo zřejmé, které konkrétní věci podnik nebo jinou věc hromadnou tvoří. 

Insolvenční zákon stanovuje výjimku z povinnosti jasně identifikovat majetek 

                                                 
52 MARŠÍKOVÁ, Jolana a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. str. 385. 
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v případě, že tomuto úkonu brání překážka dočasné povahy.53 Po odpadnutí překážky 

insolvenční správce do soupisu nezaměnitelně označení majetku doplní. Situací, 

kdy nepůjde majetek ihned řádně identifikovat, může v praxi nastat celá řada. 

Insolvenční správce není odborníkem napříč všemi obory, a tak mu například některé 

specifické součástky, rozličné stroje, díly, rozpracované zakázky nebo materiál nemusí 

být známy, a tudíž zmíněné věci není schopen sám identifikovat. Jako eventuálně ideální 

řešení tohoto problému se jeví možnost ustanovit zaměstnance dlužníka do věřitelského 

orgánu, který pak následně insolvenčnímu správci poskytne potřebnou pomoc. 

V identifikaci může zabraňovat insolvenčnímu správci rovněž to, že nemá informace, 

kdo konkrétně má danou věc v držení, popřípadě mu je bráněno věc převzít. 

Druhá výjimka z povinnosti insolvenčního správce označit v soupisu majetek se 

vztahuje na majetek s nepatrnou hodnotou. „Uvedenou specifikací jednotlivých součástí 

majetkové podstaty se insolvenční správce nemusí zabývat jen tehdy, pokud jde 

o majetek nepatrné hodnoty, tedy majetek s hodnotou do několika set korun českých.“54 

Podle Maršíkové odpovídá cena majetku nepatrné hodnoty několika stokorunám. 

Zaznamenal jsem ovšem i odlišný názor jiných autorů, kteří za pomoci analogie 

s ustanovením § 138 trestního zákona uvádí, že majetek nepatrné hodnoty může být 

oceňován až do výše 5 000 Kč. K tomu ovšem sami vzápětí dodávají, že majetek v řádu 

tisíců korun tvoří v řadě insolvenčních řízeních poměrně vysokou hodnotu, a tudíž by 

neměl zůstat v soupisu opomenut. Bez ohledu na to, jakou hodnotu má mít ona 

„nepatrná hodnota“, lze konstatovat, že k nezapsání majetku dlužníka do soupisu by 

mělo docházet spíše ve výjimečných případech, a to především s přihlédnutím ke 

konkrétním podmínkám určitého insolvenčního řízení. 

 

Ustanovení § 221 InsZ zakotvuje právo insolvenčního správce požádat dlužníka, 

aby mu v písemném prohlášení potvrdil, že soupis majetkové podstaty je úplný 

a správný. Považuji za důležité zdůraznit, že se jedná o právo insolvenčního správce, 

                                                 
53 Srov. § 218 odst. 1 InsZ. 
54 MARŠÍKOVÁ, Jolana a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. str. 384. 
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nikoli o povinnost. Je tedy pouze na zvážení insolvenčního správce, zda tuto možnost 

využije. Ovšem s přihlédnutím k ustanovení § 36 odst. 1 InsZ, které stanovuje, 

že insolvenční správce je povinen během výkonu funkce postupovat svědomitě 

a s odbornou péčí, se domnívám, že by insolvenční správce měl svého práva na 

potvrzení správnosti soupisu dlužníkem využívat vždy. Pokud se insolvenční správce 

rozhodne, že prohlášení o správnosti soupisu bude po dlužníkovi vyžadovat, zašle 

dlužníkovi žádost, která se doručuje do vlastních rukou, a poskytne mu přiměřený čas 

k reakci. Dlužník má možnost prohlášení o správnosti soupisu v písemné formě 

odmítnout, to ale pouze pokud současně s odmítnutím uvede důvody, na základě 

kterých považuje soupis za nesprávný. Takovým důvodem může být například to, 

že určitý majetek uvedený v soupisu nepatří dlužníkovi, ale nachází se ve vlastnictví třetí 

osoby. Pokud dlužník povinnost prohlásit soupis majetkové podstaty za správný poruší 

tím, že prohlášení neučiní vůbec, nebo správnost soupisu bez uvedení důvodu odmítne, 

vystavuje se možnosti trestního stíhání pro trestný čin porušení povinnosti 

v insolvenčním řízení na základě ustanovení § 225 trestního zákona. 

 

 

 

 

3.1  Ocenění majetku 

 

 

U majetku, který se nachází v soupisu majetkové podstaty, musí dojít 

k jeho řádnému ocenění. Problematice oceňování majetku je v insolvenčním zákoně 

věnováno ustanovení § 219, dle kterého majetek v soupisu může ocenit insolvenční 

správce nebo v určitých obligatorně stanovených případech znalec. Majetek je 

oceňován jeho obvyklou cenou.55 Tu představuje cena, které bylo dosaženo prodejem 

stejného nebo obdobného majetku na českém území. Pokud majetek oceňuje 

                                                 
55 Srov § 219 odst. 5 InsZ. 
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insolvenční správce, výchozí bod pro něj představuje především dlužníkovo účetnictví 

nebo evidence, která je vedena podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

V oceňování ale využívá i dalších dostupných informací. Pokud například insolvenční 

správce oceňuje nemovitost, velmi často zamíří do několika realitních kanceláří a zjistí 

tak její přibližnou cenu. Obdobným způsobem postupuje i v případě, kdy oceňuje 

automobil, s tím rozdílem, že správce s dotazem na cenu místo do realitní kanceláře 

směřuje do autobazaru. Výše popsaný způsob se jeví jako praktický a nezanedbatelnou 

výhodou je jeho bezplatnost. Druhou možnost představuje oceňování majetku znalcem, 

k tomu dochází v následujících situacích. 

 

1) V případě, že ocenění znalcem vyžaduje věřitelský výbor, ale pouze za 

předpokladu, že znalecký posudek věřitelský výbor zaplatí nebo jinak 

finančně zajistí. 

 

2) Pokud se jedná o ocenění majetku, které se jeví jako obtížné. Za těchto 

okolností se může insolvenční správce obrátit na znalce i bez tomu 

předcházející žádosti směřované k věřitelskému výboru. K takovémuto 

ocenění znalcem ale může dojít pouze v případě, že náklady samotného 

ocenění majetku nebudou vyšší než přínos, jíž se takto dostane majetkové 

podstatě. Jelikož náklady na odborné znalecké posouzení mohou být značné, 

je třeba, aby insolvenční správce přínos takovéhoto způsobu ocenění pečlivě 

zvážil. Hásová k tomu uvádí: „Znalecké ocenění lze doporučit vždy u takových 

položek majetkové podstaty, jako jsou nemovité věci, umělecké předměty, 

věci, které nejsou předmětem běžné obchodní činnosti dlužníka, ochranné 

známky a podobně.“56 

 
3) V situaci vzniklé uplatněním práva na uspokojení přihlášené pohledávky ze 

zajištění. V tomto případě znalec ocení věc, která představuje zajištění 

pohledávky. 

                                                 
56 HÁSOVÁ, Jiřina a kol.: Insolvenční zákon. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 725. 
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4) Pokud bude podnik ve vlastnictví dlužníka zpeněžen jedinou smlouvou dle 

ustanovení § 290 InsZ. 

 
5) Jestliže dojde ke zpeněžení celé majetkové podstaty rovněž jedinou 

smlouvou na základě ustanovení § 292 InsZ. 

 
6) V případě, že bude postupováno dle ustanovení § 153 InsZ, znalec bude dle 

zmíněného ustanovení jmenován, pokud: 

 
a) insolvenční soud nebo schůze věřitelů vydá rozhodnutí, že úpadek 

dlužníka bude řešen reorganizací; 

 

b) se schůze věřitelů usnese na řešení dlužníkova úpadku formou 

konkursu a zároveň usnesením doporučí, aby došlo ke zpeněžení 

majetkové podstaty jedinou smlouvou dle ustanovení § 290 InsZ. 

 

Povinnost insolvenčního správce oceňovat majetek stanovená v insolvenčním 

zákoně bývá podrobována kritice z řad odborné veřejnosti. Mezi kritiky se řadí i Richter, 

který ve své knize uvádí: „Podle ustanovení §219 odst. 1 InsZ je součástí soupisu i ocenění 

sepsaného majetku provedené insolvenčním správcem. Tento požadavek je v podstatě 

bezpředmětný a znamená zbytečnou zátěž pro činnost správce…“57 V následující části 

citované publikace dokonce Richter vyzývá zákonodárce, aby tuto povinnost zrušil.  

Povinnost insolvenčního správce v podobě oceňování majetku je problematická 

z několika důvodů. Mezi tyto důvody se řadí, že insolvenční správce není odborník 

v různých specializovaných odvětvích a při oceňování vychází z údajů, které jsou mu 

jakožto laikovi dostupné. Nejčastěji se tak opírá o všeobecně dostupné informace, 

například o údaje z internetu, především pak o ceny stejného nebo podobného majetku. 

Problém je, že takto získané poznatky mohou být zavádějící či nepřesné. Také nelze 

vyloučit situace, kdy se hodnota majetku dynamicky mění, v důsledku čehož ocenění 

                                                 
57 RICHTER, Tomáš.: Insolvenční právo. 2 vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, str. 354. 
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v době pořízení soupisu následně neodpovídá hodnotě majetku při jeho prodeji. 

Další problém v důsledku současné právní úpravy může nastat při zpeněžení 

majetku prostřednictvím veřejné dražby.58 Dochází-li ke zpeněžení majetkové podstaty 

tímto způsobem, nesmí být odhad ceny předmětu dražby starší šesti měsíců, 

jak stanovuje ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 26/2000Sb., o veřejných dražbách. 

V praxi tak může nastat situace, kdy znalec ocení majetek a dojde k pokusu o zpeněžení 

majetkové podstaty odlišným způsobem, než je veřejná dražba. Tento pokus nemusí být 

úspěšný a věřitel se následně rozhodne pro zpeněžení majetku pomocí veřejné dražby. 

K veřejné dražbě však může být přistoupeno v některých případech až po uplynutí šesti 

měsíců od provedení odhadu ceny předmětu dražby. V důsledku toho bude muset být 

vypracován nový znalecký posudek a v souvislosti s konáním veřejné dražby tak dojde 

ke zbytečným nákladům, které zatíží majetkovou podstatu. 

 Vzhledem k výše nastíněným problémům se přikláním k názoru Richtera, 

že obecná povinnost uvádět ocenění majetku v soupisu se nejeví jako vhodná. 

Zákonodárce by dle mého názoru měl minimálně zvážit, zda danou povinnost neupravit 

do méně problematické podoby. Jako lepší varianta se mi jeví stanovit povinnost 

ocenění majetku pouze tam, kde je nezbytné, což jsou dle mého názoru případy, 

kdy dochází ke zpeněžení dlužníkova majetku jedinou smlouvou dle ustanovení § 290 až 

292 InsZ či v případě reorganizace. Věřím, že v ostatních případech by bylo vhodnější 

oceňovat majetek až před jeho zpeněžením, protože prodleva mezi pořízením soupisu 

majetkové podstaty a samotným zpeněžením bývá ne zřídkakdy v řádu několika 

měsíců.59 

  

                                                 
58 Srov. § 287 InsZ. 
59 RICHTER, Tomáš.: Insolvenční právo. 2 vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, str. 354 až 355. 
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3.2  Vyloučení a vynětí majetku z majetkové podstaty 

 

 

Během insolvenčního řízení se složení majetkové podstaty může měnit, docházet 

k jejímu rozšiřování nebo naopak k zužování. Nejedná se o nic neobvyklého. Důvodů, 

proč ke změně majetkové podstaty dochází, je celá řada. Jedním z nich může být 

například skutečnost, že insolvenční správce dodatečně zjistí, že dlužník má ve vlastnictví 

další majetek, o kterém dosud nevěděl, nebo vyloučení či zcizení majetku z majetkové 

podstaty. Za situace, kdy dochází k rozšiřování obsahu majetkové podstaty, insolvenční 

správce do soupisu uvede nově zařazený majetek a taktéž připojí důvod jeho zařazení 

včetně výše zmíněných náležitostí. Pokud jde o zužování obsahu majetkové podstaty, 

jedná se o komplikovanější proces, z tohoto důvodu mu budu věnovat větší pozornost.

 Není možné vyloučit situace, kdy insolvenční správce i přes všechnu vynaloženou 

pečlivost a odbornou péči zařadí do soupisu majetkové podstaty majetek, který není ve 

vlastnictví dlužníka. V některých případech insolvenční správce dokonce ani nemá šanci 

zjistit, zdali je jednotlivý majetek vlastnictvím dlužníka. I za podmínek, kdy si správce 

není zcela jistý, zda určitý majetek do soupisu majetkové podstaty patří, je povinen tento 

majetek do soupisu majetkové podstaty uvést, jak vymezil ve svém stanovisku Nejvyšší 

soud: „Správce konkursní podstaty zařadí do soupisu konkursní podstaty každou věc, 

pohledávku nebo právo mající majetkovou hodnotu, o nichž má za to, že patří nebo 

mohou patřit do podstaty, i když tu je pochybnost, zda do podstaty skutečně patří.“60 

Insolvenční řízení tak může zasahovat do práv třetích osob. Majetková podstata 

může být dokonce v určitých případech tvořena pouze majetkem třetích osob. 

Na základě těchto důvodů je tedy nevyhnutelné, aby insolvenční zákon umožnil třetím 

osobám domáhat se ochrany svých práv. Insolvenční zákon poskytuje účinné nástroje 

ochrany třetím osobám a taktéž dlužníkovi, jehož majetek byl do majetkové podstaty 

zahrnut neoprávněně, v ustanoveních § 225 až 227. Dotčeným osobám se díky nim  

 

                                                 
60 Bod XXIX. Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 6. 1998, sp. zn. Cpjn 19/98. 
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dostává možnosti podat žalobu na vyloučení majetku z majetkové podstaty, nebo žádat 

jeho vynětí. 

Třetí osoby a dlužník však mají i jiné, insolvenčním zákonem neupravené, 

způsoby, kterými mohou dosáhnout stejného výsledku, tedy toho, že se konkrétní 

majetek nebude v soupisu majetkové podstaty nadále nacházet. Mezi tyto možnosti se 

řadí podnět adresovaný přímo insolvenčnímu správci, který správce následně posoudí. 

Dojde-li v důsledku tvrzení obsažených v podnětu k závěru, že určitý majetek do 

majetkové podstaty nepatří, a obdrží-li souhlas věřitelského výboru a insolvenčního 

soudu, je oprávněn konkrétní majetek z majetkové podstaty vyjmout.61 Pokud se jedná 

o nepatrný konkurs, není takového souhlasu třeba.62 

Dotčeným osobám se také nabízí eventualita obrátit se s podnětem na 

insolvenční soud, který následně v případě, že vyhodnotí podnět jako oprávněný, udělí 

insolvenčnímu správci závazný pokyn, aby konkrétní majetek z majetkové podstaty 

vyjmul.63 Podnět může být rovněž adresován věřitelskému výboru, který, pokud pokynu 

vyhoví, na rozdíl od insolvenčního soudu nemůže insolvenčnímu správci udělit závazný 

pokyn, ale pouze mu doporučí vyjmutí určitého majetku z majetkové podstaty. Pokud se 

insolvenční správce nebude doporučením ze strany věřitelského výboru řídit, může 

věřitelský výbor zažádat insolvenční soud o vydání závazného pokynu insolvenčnímu 

správci, kterým by se už řídit musel. Za situace, kdy by věřitelský výbor spatřoval 

v nesprávně sestaveném soupisu majetkové podstaty porušení povinností insolvenčního 

správce dle ustanovení § 36 InsZ, by přicházelo v úvahu ze strany věřitelského výboru 

podání návrhu insolvenčnímu soudu, aby insolvenčnímu správci uložil pořádkovou 

pokutu, nebo ho z funkce odvolal.64 

Jen pro připomenutí, protože jsem se dané problematice věnoval již výše, zde 

uvádím, že insolvenční správce má v případech, kdy není sporu o tom, že daný majetek 

do insolvenční podstaty nespadá, povinnost takový majetek vyjmout. To se vztahuje i na 

                                                 
61 Srov. § 227 InsZ. 
62 Srov. § 315 odst. 1 InsZ. 
63 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 1. 2012, č. j. 2 VSPH 1451/2011-B-253. 
64 ŘEHÁČEK, Oldřich.: Právní důsledky soupisu majetku třetích osob do majetkové podstaty dlužníka v 

insolvenčním řízení a možnosti právní obrany, Bulletin advokacie č. 6 rok 2011, str. 33 až 35. 
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situace, kdy se jej osoba, které je vyřazení konkrétního majetku ze soupisu ku prospěchu, 

nemůže domáhat.65 

Výše zmíněné, insolvenčním zákonem neupravené, postupy najdou uplatnění 

zejména v případech, ve kterých nebývá problém osvědčit, že zahrnutí určitého majetku 

do soupisu majetkové podstaty nebylo oprávněné. V případech, které nesplňují tuto 

podmínku, tzn. za situací, kdy není na první pohled zřejmé, že daný majetek byl do 

soupisu zařazen chybně a jeho případnému vynětí musí předcházet dokazování, je na 

dotyčných osobách, aby se domáhaly svých práv jinými způsoby, a to zejména 

prostřednictvím podání žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty neboli 

excindační žaloby. 

 

 

 

 

3.2.1  Vyloučení majetku z majetkové podstaty (excindační 

žaloba)  

 

 
Jak jsem nastínil výše, insolvenční správce je povinen zařadit do soupisu 

majetkové podstaty i majetek, u něhož nemusí být plně přesvědčen, že je ve vlastnictví 

dlužníka. Není tedy vyloučeno, že se v soupisu octne majetek třetích osob, a v důsledku 

toho dojde k zásahu do jejich práv. Na tuto situaci reaguje insolvenční zákon 

v ustanovení § 225 odst. 1, které dává takto dotčeným osobám možnost se proti zařazení 

majetku do soupisu bránit. Mohou tak učinit prostřednictvím podání vylučovací žaloby 

neboli excindační žaloby, která bude směřovat k tomu, aby určitý, jimi přesně 

nezaměnitelně identifikovaný majetek, právo, pohledávka nebo jiná majetková hodnota 

byly ze soupisu majetkové podstaty vyloučeny. „Podstatou vylučovací žaloby podle § 225 

InsZ je pro insolvenční řízení (ale i pro účastníky řízení o žalobě) závazným způsobem 

vyřešit otázku, zda majetek byl do majetkové podstaty zahrnut oprávněně a zda není 

                                                 
65 Srov. § 217 odst. 2 InsZ. 
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silnější právo jiné osoby než dlužníka, které soupis tohoto majetku a jeho následné 

zpeněžení v insolvenčním řízení vylučuje.“66 Možnost podat vylučovací žalobu znal již 

zákon o konkursu a vyrovnání, nejedná se tedy o nový nástroj, ovšem insolvenční zákon 

přišel s některými jeho modifikacemi. I přes některé změny právní úpravy tohoto 

nástroje je však nadále možné používat judikaturu, která se vázala k ZKV. V tomto duchu 

se vyjádřil ve svém rozsudku i Vrchní soud v Olomouci ve věci čj. 12 Cmo 5/2010-136 ze 

dne 27.10.2010 ve věci sp. zn. KSBR 24 INS 4979/2008. 

Na základě podané vylučovací žaloby vzniká spor, jenž má incidenční charakter, 

jak stanovuje ustanovení § 159 odst. 1 písm. b) InsZ. Incidenční spory projednává 

a rozhoduje věcně a místně příslušný insolvenční soud, a to pouze v rámci insolvenčního 

řízení.67 Pro incidenční spory je typické, že důvod jejich vzniku se váže přímo na samotný 

průběh insolvenčního řízení. Nebýt insolvenčního řízení, k těmto sporům by 

nedocházelo. Taktéž je pro incidenční spory charakteristické, že jsou rozhodnuty 

zásadně před skončením insolvenčního řízení. K jejich zahájení dochází na základě 

návrhu, jedním z nich je i vylučovací žaloba. 

Úpravu obecných náležitostí žalob v insolvenčním zákoně nenalezneme. 

Na základě ustanovení § 7 InsZ se použije na insolvenční řízení a incidenční spory 

přiměřeně úprava obsažená v občanském soudním řádu. Náležitosti podání, které musí 

vylučovací žaloba splňovat, tak najdeme v ustanovení § 42 OSŘ. Rovněž je nezbytné, aby 

ve vylučovací žalobě byly vylíčeny rozhodující skutečnosti dle ustanovení § 79 odst. 1 

OSŘ. Vylučovací žaloba tak povinně obsahuje označení insolvenčního soudu, žalobce 

a žalovaného. Žalobce je dále povinen v žalobě přesně, pokud možno, aby nedocházelo 

k žádným pochybnostem, identifikovat majetek, který pokládá za neoprávněně sepsaný 

a u něhož usiluje o jeho vyloučení ze soupisu. Taktéž v žalobě nemůže chybět označení 

důkazů na podporu žalobcových tvrzení a žalobní petit, který by měl být jasný a přesný. 

Doslovnou formulací petitu v podání ovšem není insolvenční soud v rámci svého 

rozhodování vázán, protože vychází z celkového obsahu podání, jak stanovuje 

                                                 
66 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 7. 2010, čj. 12 Cmo 2/2010-120, ve věci sp. zn. 

KSBR 26 INS 4436/2008. 
67 Srov. 160 odst. 1 InsZ. 
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ustanovení § 41 odst. 2 OSŘ. V případě, že by byl tedy navržený petit vylučovací žaloby 

nepřesný nebo obsahu žaloby neodpovídal, je možné, aby insolvenční soud ve 

výroku rozsudku stanovil petit, který bude s celkovým obsahem žaloby v souladu.68 

Insolvenční zákon náležitosti podání obsažené v OSŘ doplňuje a detailní úpravu 

vylučovací žaloby obsahuje v ustanovení § 225. Z druhého odstavce tohoto ustanovení 

vyplývá, že dotčené osoby jsou oprávněny vylučovací žalobu podat proti insolvenčnímu 

správci, a to ve lhůtě 30 dní od okamžiku, kdy byli insolvenčním správcem písemně 

vyrozuměni o skutečnosti, že majetek, k němuž uplatňují svá práva, byl správcem 

zařazen do soupisu majetkové podstaty. 

Insolvenční správce by měl u vyrozumění příslušným osobám použít doručenku. 

V insolvenčním zákoně bychom povinnost insolvenčního správce využít zvláštního 

doručování v ustanovení § 75, které upravuje doručení do vlastních rukou dotčené 

osoby, hledali marně. Praxe se ovšem vyvinula tímto směrem především z důvodu, aby 

byl začátek běhu lhůty k podání vylučovací žaloby jasně prokazatelný. Přesné náležitosti 

vyrozumění upravuje ustanovení § 13a vyhlášky č. 311/2007 Sb., která navazuje na 

ustanovení § 224 odst. 2 InsZ. Z obligatorních náležitostí bych zmínil především 

povinnost insolvenčního správce uvést důvody, které ho vedly k tomu, aby určitý 

majetek do soupisu zařadil, a dále nutné poučení o následcích následujících po 

případném zmeškání lhůty. Pokud insolvenční správce stanoveným náležitostem 

poučení nevyhoví, má to za následek, že účinky vyrozumění nenastanou, a tudíž lhůta 

k podání vylučovací žaloby vůbec nezačne plynout.69 

V praxi může nastat i situace, kdy třetí osoba, skutečný vlastník majetku 

zapsaného do soupisu majetkové podstaty, vyrozumění o jeho zařazení vůbec od 

insolvenčního správce neobdrží. Insolvenční správce totiž nemusel o tom, že majetek 

není ve vlastnictví dlužníka, nýbrž se nachází ve vlastnictví třetí osoby, vůbec vědět. 

V takovémto případě je dotčený skutečný či tvrzený vlastník sepsaného majetku 

oprávněn k podání vylučovací žaloby bez ohledu na to, že mu nebylo vyrozumění   

                                                 
68 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 3. 2009, čj. 12 Cmo 3/2009-41 ve věci sp. zn. KSBR 

28 INS 1361/2008. 
69 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 29 Cdo 4034/2011. 
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doručeno, a to nejpozději do doby, kdy takto sepsaný majetek insolvenční správce 

zpeněží.70 

Ona zmiňovaná třicetidenní lhůta má hmotněprávní charakter, což znamená, 

že je dodržena, pokud dojde vylučovací žaloba insolvenčnímu soudu nejpozději poslední 

den lhůty. Pokud třetí osoby lhůtu zmeškají, ztrácejí tím nárok na vyloučení majetku 

z majetkové podstaty. V důsledku promeškání lhůty nastupuje ze zákona nevyvratitelná 

právní domněnka, že sepsaný majetek je uveden v soupisu oprávněně. Naprosto shodné 

právní důsledky nastávají i v případě, že insolvenční soud žalobu meritorně zamítne, 

řízení zastaví, či odmítne.71 V důsledku toho dotčená třetí osoba už nemá možnost 

prosazovat své vlastnické právo k určitému majetku, který je uvedený v soupisu 

majetkové podstaty. Pokud je následně tento majetek insolvenčním správcem zpeněžen, 

může za pomoci popsané zákonné konstrukce nevyvratitelné domněnky dojít 

k prolomení zásady, že nikdo nemůže převést více práv na jiného, než má sám. (Nemo 

plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet.) „Osoba, na kterou správce 

konkurzní podstaty v rámci zpeněžování převedl majetek sepsaný do konkurzní podstaty, 

se ... stává vlastníkem takového majetku bez zřetele k tomu, zda později vyšlo najevo, 

že sepsaný a posléze i zpeněžený majetek (nebo jeho odpovídající část) v době zpeněžení 

vlastnicky náležel osobám jiným. Střet včas nerealizovaného (lhostejno z jakého důvodu) 

nároku vlastníka (třetí osoby) na vyloučení jeho majetku z konkurzní podstaty s nárokem 

osoby, jež takový majetek nabyla za trvání konkurzu jeho zpeněžením podle ustanovení 

zákona o konkurzu a vyrovnání, tu musí být řešen ve prospěch nabyvatele majetku.“72 

Předtím, než nastane rozhodný okamžik pro počátek běhu lhůty k podání 

vylučovací žaloby, jakožto i v jejím průběhu až do jejího uplynutí a stejně tak během 

řízení o vylučovací žalobě, dokud nedojde insolvenční soud k pravomocnému 

rozhodnutí v daném incidenčním sporu, je zapovězeno insolvenčnímu správci 

zpeněžovat majetek, jehož neoprávněné zařazení do soupisu majetkové podstaty   

                                                 
70 MARŠÍKOVÁ, Jolana: Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou. 4. 

upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, str. 268. 
71 § 225 odst. 3 InsZ. 
72 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 7. 2004, sp. zn. 29 Odo 394/2002. 
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vylučovací žaloba namítá. Stejně tak nesmí insolvenční správce s tímto majetkem po 

výše vymezenou dobu nakládat. 

Neplatí to ovšem bezvýjimečně. První výjimku nalezneme v ustanovení § 225 

odst. 2 InsZ, které opravňuje insolvenčního správce s majetkem nakládat a rovněž 

přistoupit k jeho zpeněžení v situaci, kdy majetku hrozí bezprostřední újma, nebo pokud 

by tak insolvenční správce činil po obdržení souhlasu žalobce. To, že majetku hrozila 

bezprostřední újma, je povinen insolvenční správce případně i následně dokázat. Může 

tak učinit například svědeckou výpovědí, znaleckým posudkem nebo pořízenou foto 

nebo video dokumentací. Pokud se jedná o souhlas žalobce, tak ten musí být výslovný 

a písemný na základě dohody mezi správcem a žalobcem, v níž správce uvede podmínky, 

za kterých bude prodej realizovat. Insolvenční správce by ve svém zájmu měl trvat na 

úředně ověřeném podpisu žalobce, vyvaruje se tím možných problémů, pokud by se 

žalobce rozhodl svůj souhlas zpochybnit. Rád bych ještě podotknul, že samotnému 

prodeji odsouhlasenému v dohodě by mělo předcházet ještě schválení ze strany 

věřitelského výboru a taktéž insolvenčního soudu. K prodeji výše popsaného majetku 

dochází především z důvodu ochrany třetích osob před nenávratnou ztrátou hodnoty 

majetku. 

Druhá výjimka se pak nachází v ustanovení § 225 odst. 5 InsZ a určuje, že ke 

zpeněžení nebo jinému nakládání s majetkem může insolvenční správce přistoupit, a to 

i před pravomocným rozhodnutím o vylučovací žalobě, kterým by insolvenční soud 

skončil řízení. To ale pouze v situaci, kdy na základě důvodů hodných zvláštního zřetele 

insolvenční soud tuto možnost stanovil ve výroku svého rozhodnutí, jestliže tímto 

rozhodnutím vylučovací žalobu zamítl, odmítl nebo řízení v její věci zastavil. 

Toto pravidlo představuje významný průlom do žalobcových práv. V praxi k tomuto 

rozhodnutí přistupuje insolvenční soud především v případech, kdy jsou během řízení 

podávány evidentně šikanózní žaloby, které mají za cíl pouze protahovat insolvenční 

řízení, a tím pádem oddalovat a znehodnocovat tak výtěžek zpeněžení majetkové 

podstaty. 

V těchto dvou výjimečných situacích, kdy insolvenční správce majetek zpeněží, 
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je ale možné výtěžkem uspokojit věřitele až poté, co dojde k pravomocnému skončení 

řízení vedeného o vylučovací žalobě. Pro obě popsané možnosti platí, že je k nim 

přistupováno zejména na základě návrhu insolvenčního správce a musí být dostatečně 

zdůvodněné. 

Nemůžeme ovšem i přes mechanismy obsažené v insolvenčním zákoně vyloučit 

možnost, že by insolvenční správce zpeněžil majetek pojatý do soupisu, u něhož by 

následně insolvenční soud došel k závěru, že byl zařazen do soupisu majetkové podstaty 

neoprávněně. Ustanovení § 225 odst. 6 InsZ na tuto možnost pamatuje a v takovém 

případě přiznává původnímu vlastníku právo na vydání výtěžku zpeněžení daného 

majetku a rovněž právo domáhat se náhrady škody, která mu v souvislosti 

s neoprávněným zpeněžením vznikla. Jak jsem již ozřejmil výše, dotčená osoba se však 

již nemá právo domáhat prostřednictvím žaloby na určení vlastnického práva svých práv 

vůči novému nabyvateli k předmětnému majetku. 

Žádost o vydání výtěžku zpeněžení směřuje dotčená osoba vůči insolvenčnímu 

správci. Pokud jí správce nevyhoví, je oprávněna se svého nároku na vyplacení domáhat 

prostřednictvím žaloby u insolvenčního soudu. V daném případě by šlo o incidenční 

spor.73 Náhrady škody, která byla způsobena tím, že insolvenční správce nesprávně 

pojatou věc do soupisu majetkové podstaty zpeněžil, se lze taktéž domáhat 

u insolvenčního správce. Pokud ovšem správce neuspokojí tuto pohledávku, která je 

postavena na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou,74 v plné výši a včas, 

má dotčená osoba možnost podat žalobu proti insolvenčnímu správci u obecného 

soudu.75 (Nikoli u soudu insolvenčního, protože se nejedná o incidenční spor.) 

Další možnost, která může ohledně nesprávně sepsaného majetku 

a zpeněženého majetku nastat, je, že výtěžek prodeje již byl rozdělen mezi dlužníkovy 

věřitele. V takovéto situaci nezbývá dotčené osobě nic jiného než se pokusit výtěžek 

zpeněžení vymoci na věřitelích, a to za pomoci tzv. žaloby z lepšího práva, k čemuž došel 

Nejvyšší soud ČR v jednom ze svých rozhodnutí: „… kdyby se výtěžek zpeněžení 

                                                 
73 Srov. § 159 odst. 1 písm. b) InsZ. 
74 Srov. § 169 odst. 1 písm. h) InsZ. 
75 Srov. § 85 odst. 4 OSŘ. 
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v konkurzní podstatě již nenacházel (byl by v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

o konkurzu a vyrovnání vyplacen úpadcovým věřitelům) zůstává žalobkyni zachována 

možnost žaloby z tzv. lepšího práva. Jde tu o žalobu o vydání (vyplacení) výtěžku 

zpeněžení směřující vůči osobám, mezi které byl tento výtěžek rozdělen, založenou na 

argumentu, že onen výtěžek byl žalovaným osobám vyplacen neprávem, neboť podle 

hmotného práva měl žalobce ke zpeněženému majetku „lepší právo“ než úpadce.“76 

Úspěšně se takto ovšem domoci rozděleného výtěžku se v případech s mnoha věřiteli 

v praxi jeví jako poměrně obtížné. 

Insolvenční soud dá žalobci za pravdu a shledá žalobu jako důvodnou pouze 

v případě, kdy prokáže, že majetek insolvenční správce zařadil do soupisu majetkové 

podstaty nesprávně. Zároveň však musí žalobce prokázat i to, že právo, na základě 

kterého má být zařazený majetek ze soupisu vyloučen, svědčí jemu, jak uvádí rozsudek 

Městského soudu v Praze, čj. 195 Cm 4/2008-35 ze dne 26. 3. 2009 ve věci sp. zn. MSPH 

95 INS 2212/2008. „Jestliže tedy např. určitá věc neměla být do soupisu majetkové 

podstaty pojata, protože to vylučuje vlastnické právo osoby odlišné od dlužníka, nicméně 

vylučovací žaloba byla podána osobou, které toto vlastnické právo nesvědčí, bude žaloba 

zamítnuta.“77 

Pokud insolvenční soud shledá žalobu důvodnou, rozsudkem rozhodne 

o vyřazení sporného majetku ze soupisu majetkové podstaty. Insolvenční soud také 

zveřejní upravený soupis majetkové podstaty v insolvenčním rejstříku, kde uvede důvod 

a datum vyřazení onoho majetku. V návaznosti na toto rozhodnutí insolvenčního soudu 

vydá insolvenční správce bez zbytečného odkladu majetek žalobci. 

 

 

  

                                                 
76 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 7. 2004, sp. zn. 29 Odo 394/2002. 
77 ŘEHÁČEK, Oldřich.: Právní důsledky soupisu majetku třetích osob do majetkové podstaty dlužníka v 

insolvenčním řízení a možnosti právní obrany, Bulletin advokacie č. 6 rok 2011, str. 33 až 35. 
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3.2.2  Návrh dlužníka na vynětí majetku z majetkové 

podstaty 

 

 

Jak jsem již uvedl výše, insolvenční správce je povinen do soupisu majetkové 

podstaty pojmout i majetek, o jehož příslušnosti správce pochybuje. Nesprávným 

zařazením majetku do soupisu může dojít k zásahu do práv třetích osob, ale rovněž 

i samotného dlužníka. Insolvenční zákon přišel s novou úpravou této situace, která na 

rozdíl od té obsažené v zákonu o konkursu a vyrovnání umožňuje osobě dlužníka právo 

namítat, že některý majetek byl do soupisu zařazen neoprávněně. V takovéto situaci má 

dlužník možnost postupovat dle ustanovení § 226 InsZ, které obsahuje zvláštní procesní 

pravidla. Dle nich námitka dlužníka nebude řešena vylučovací žalobou a rovněž nepůjde 

o incidenční spor. „Pokud má dlužník za to, že zpeněžovaný majetek nepatří do soupisu 

majetkové podstaty, má podle § 226 InsZ možnost uplatnit vynětí majetku z majetkové 

podstaty, jestliže se jedná o věc, právo, pohledávku nebo jinou majetkovou hodnotu, 

která do majetkové podstaty nepatří podle § 207 a 208 InsZ. Domáhat se nařízení 

předběžného opatření, jímž má být zasahováno do zpeněžování jeho majetku, však 

dlužník oprávněn není.“78 

Domnívá-li se dlužník, že insolvenční správce zařadil do soupisu majetkové 

podstaty některý majetek dlužníka nesprávně, má možnost navrhnout vynětí 

takovéhoto majetku ze soupisu. Námitku na vynětí lze ovšem úspěšně uplatnit jen 

v situaci, pokud byl majetek do soupisu neoprávněně zařazen v rozporu s ustanoveními 

§ 207 a 208 InsZ. To znamená, že se jedná o majetek, který nelze postihnout výkonem 

rozhodnutí nebo exekucí, a stejně tak majetek, se kterým lze podle zvláštního právního 

předpisu naložit pouze způsobem, k němuž byl určen. Dlužník má právo uplatnit 

požadavek, jehož obsahem je vynětí určitého majetku ze soupisu majetkové podstaty, 

prostřednictvím návrhu adresovaného insolvenčnímu správci bez zbytečného odkladu. 

Návrh tak musí podat neprodleně poté, kdy se o zahrnutí věci do soupisu majetkové 

                                                 
78 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. KSCB 28 INS 3821/2009, 2 VSPH 

218/2011-B. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrsgi3a
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrsga3q
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrsga4a
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podstaty dozvěděl, nebo dozvědět měl, pokud by býval vynakládal náležitou pečlivost.79 

O zahrnutí majetku dlužníka do soupisu nemusí být dlužník insolvenčním správcem 

informován. Vzhledem k publicitě insolvenčního rejstříku lze tedy za okamžik, kdy se 

o zařazení majetku do soupisu dlužník mohl a měl dozvědět, označit moment, kdy byl 

soupis majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním rejstříku zveřejněn. 

 Návrh musí po obsahové stránce splňovat obecné náležitosti uvedené 

v ustanovení § 42 odst. 4 OSŘ a taktéž náležitosti zvláštní dle ustanovení § 79 odst. 1 

OSŘ. Z návrhu mimo jiné musí být jasně patrné, jakého majetku se vynětí přesně týká, 

a taktéž je nutno, aby obsahoval skutečnosti, které osvědčují, že daný majetek neměl 

být do soupisu insolvenčním správcem zařazen. K návrhu přiloží dlužník důkazy, které 

podporují jeho tvrzení v návrhu. Nezbývá než dlužníkovi doporučit, aby návrh podával 

aspoň ve třech vyhotoveních, protože mimo insolvenčního správce může být taktéž 

posuzován ze strany věřitelského výboru a v neposlední řadě insolvenčním soudem. 

 Po doručení návrhu insolvenční správce posoudí, zda návrh vyhověl všem 

předepsaným náležitostem, a posoudí jeho důvodnost. V situaci, kdy insolvenční 

správce shledá návrh neúplným nebo v jeho obsahu nalezne jiné vady, které způsobují, 

že návrh nelze projednat a rozhodnout o něm, vybídne insolvenční správce výzvou 

dlužníka k doplnění a opravě chyb v návrhu. Správce k tomu poskytne dlužníkovi 

přiměřenou lhůtu a taktéž ve výzvě dlužníka poučí, kde přesně se v návrhu nachází 

chyby, které musí být odstraněny, nebo v čem je návrh nekompletní, a kde má být tudíž 

doplněn. V poučení také nesmí chybět informace, co bude následovat, pokud dlužník 

návrh neopraví nebo nedoplní, tedy to, že v takovém případě by návrh dlužníka na vynětí 

majetku ze soupisu insolvenční soud odmítl. 

 V případě, že dlužník ani přes výzvu insolvenčního správce chyby v návrhu 

nenapraví, dle instrukcí správce návrh nedoplní, či jej podá evidentně opožděně, 

insolvenční správce předloží návrh insolvenčnímu soudu. Rovněž správce přiloží 

insolvenčnímu soudu k návrhu zprávu, ve které uvede skutečnosti o chybách či 

nedoplnění návrhu, jakožto i o samotné výzvě správce k opravě návrhu adresované 

dlužníkovi. To, že správce výzvu k opravě návrhu zaslal, je povinen soudu doložit, 

                                                 
79 Srov. § 226 odst. 1 InsZ. 
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proto také správce přistupuje k doručení výzvy s doručenkou. Insolvenční soud poté jak 

návrh, tak zprávu insolvenčního správce sám zhodnotí. Následně může insolvenční soud 

usnesením opět vyzvat dlužníka, aby v návrhu odstranil vady nebo jej doplnil.80 

K tomuto kroku sahá insolvenční soud především v případě, kdy došlo ze strany 

insolvenčního správce k pochybení, a nedošlo tak k řádnému vyzvání dlužníka ze strany 

správce. Jestliže ani na opětovnou výzvu nebo na výzvu novou dlužník adekvátně 

nezareaguje a návrh neopraví, přistoupí insolvenční soud k odmítnutí návrhu. 

Ustanovení § 226 odst. 4 InsZ stanoví, že za podmínky, kdy návrh dlužníka je prost 

vad, nebo jsou vady dodatečně v rámci lhůty k tomu určené opraveny, insolvenční 

správce vybídne věřitelský výbor, popř. zástupce věřitelů, aby v určité lhůtě předložil 

k návrhu své vyjádření. Ačkoli není toto vyjádření pro insolvenčního správce závazné, 

měl by ho zohlednit v návaznosti na svůj další postup. Poté insolvenční správce své 

vyjádření a taktéž vyjádření věřitelského výboru předloží insolvenčnímu soudu. 

Následně je dán prostor dlužníkovi, aby se s tvrzeními v obou dokumentech seznámil 

a uvedl k nim svůj komentář. Poté, v rámci výkonu dohledu, přistoupí insolvenční soud 

k rozhodnutí o návrhu. 

 Dnem, kdy dlužník podal návrh na vynětí majetku, je zapovězeno insolvenčnímu 

správci až do rozhodnutí předmětný majetek zpeněžit. Uplatní se zde obdobně 

ustanovení § 225 odst. 4 a 5 InsZ. Majetek je tak insolvenční správce oprávněn zpeněžit 

pouze ve výjimečných situacích, tedy když majetku hrozí bezprostřední újma, 

dále v situaci, kdy insolvenčnímu správci zpeněžení odsouhlasí žalobce, tedy dlužník, 

nebo pokud tak určil insolvenční soud na základě důvodů hodných zvláštního zřetele ve 

svém rozhodnutí. 

Pozornost si zaslouží odlišná právní úprava vynětí majetku ze soupisu 

v porovnání s žalobou na vyloučení majetku z majetkové podstaty v případě, že již došlo 

ke zpeněžení nesprávně zařazeného majetku do soupisu. Za této situace právní úprava 

vynětí neopravňuje dlužníka požadovat výtěžek prodeje nesprávně zařazeného majetku 

a taktéž mu neumožňuje se domáhat náhrady škody, která mu tím byla způsobena. 

Maršíková se též danému problému věnuje ve své publikaci a uvádí následující: „Oproti 

                                                 
80 Srov. § 226 odst. 3 InsZ. 
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postupu, jenž se uplatní u žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty, insolvenční 

zákon nepřiznává dlužníkovi právo na vydání výtěžku ze zpeněžení takové věci, ani právo 

na náhradu škody způsobené prodejem věci v případě, že insolvenční soud nebo odvolací 

soud přivolí k vynětí majetku z majetkové podstaty, který byl v mezidobí již zpeněžen.“81 

  

 Shledá-li insolvenční soud návrh dlužníka na vynětí určitého majetku ze soupisu 

majetkové podstaty jako opodstatněný, formou usnesení mu vyhoví. Následně 

insolvenční správce daný majetek ze soupisu vyjme a zároveň do soupisu poznačí právní 

důvod vyjmutí a okamžik, kdy k němu došlo. Od tohoto momentu již insolvenční správce 

nemá možnost s majetkem jakkoli nakládat a dochází k obnově dispozičních práv na 

straně dlužníka. 

Pro pořádek znovu uvádím, že do majetkové podstaty nepatří majetek, 

který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí dle ustanovení § 207 InsZ. 

Takovýto majetek je vymezen například v ustanovení § 321 OSŘ, které zní: „Výkonem 

rozhodnutí nemohou být postiženy věci, jejichž prodej je podle zvláštních předpisů 

zakázán, nebo které podle zvláštních předpisů výkonu rozhodnutí nepodléhají.“ Tento 

majetek tak nemůže insolvenční správce do majetkové podstaty zařadit, natož jej 

zpeněžit. Pokud by přesto insolvenční správce do majetkové podstaty zařadil určitý 

majetek neoprávněně, měl by v rámci soudního dohledu dle ustanovení § 11 InsZ 

zasáhnout insolvenční soud a udělit insolvenčnímu správci pokyn, aby nesprávně 

zařazený majetek ze soupisu majetkové podstaty vyloučil.  

  

                                                 
81 MARŠÍKOVÁ, Jolana a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. str. 400 a 401. 
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3.2.3  Vynětí majetku z majetkové podstaty 

 

 

Úprava obsažena v insolvenčním zákoně v ustanovení § 227 InsZ umožňuje 

insolvenčnímu správci ze soupisu majetkové podstaty vyjmout věci, práva, pohledávky 

nebo jiné majetkové hodnoty za podmínky že jimi není možné uspokojit věřitele, a to 

v libovolnou dobu během trvání insolvenčního řízení. Insolvenční správce k tomuto 

kroku přistoupí poté, co se přesvědčí, že se jedná o věci, které se nedají prodat, 

nedobytné pohledávky, případně jinak nezpeněžitelný majetek. Stejně tak insolvenční 

správce učiní u majetku, u něhož by jeho zpeněžení prokazatelně nepokrylo ani náklady 

s tím spojené nebo by výtěžek z něj byl téměř rovný nule. Insolvenční správce by měl 

taktéž zvážit, zda z majetkové podstaty nevyjmout majetek, jehož náklady na údržbu 

dosahují pravděpodobně vyšších částek, než kolik by insolvenční správce získal jeho 

prodejem. 

Je patrné, že na insolvenčního správce jsou kladeny nároky, aby již při samotném 

zjišťování a sepisování majetku do soupisu majetkové podstaty zvažoval, zda bude 

konkrétní majetek pro majetkovou podstatou přínosem a nebude ji naopak zatěžovat 

vysokými náklady bez vidiny dostatečných příjmů z jejího zpeněžení v budoucnu. 

Pokud výše definovaný majetek do soupisu insolvenční správce zařadí, může ho sice 

vyjmout kdykoli, ale v praxi se k tomu bude nejčastěji uchylovat až v samotném závěru 

insolvenčního řízení (s výjimkou majetku, jehož údržba je nákladná, u takovéhoto 

majetku by se měl insolvenční správce snažit o co nejrychlejší vyjmutí z majetkové 

podstaty, aby tento majetek snižoval uspokojení věřitelů co nejméně). V samotném 

závěru z toho důvodu, že před tím, než správce podá návrh na vynětí daného majetku, 

by se jej měl pokusit prodat. 

 K tomu, aby byl oprávněn předmětný majetek insolvenční správce z majetkové 

podstaty vyjmout, musí nejprve obdržet písemný souhlas věřitelského výboru 

a následně i přivolení insolvenčního soudu. (Toto pravidlo se však neuplatní pro 

nepatrný konkurs, jehož zvláštní úprava v ustanovení § 315 odst. 1 písm. c) InsZ souhlas 

ani věřitelského výboru, ani insolvenčního soudu s vyjmutím daného majetku 
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z majetkové podstaty nevyžaduje.) K tomu, aby insolvenční správce obdržel potřebné 

souhlasy a majetek tak byl z majetkové podstaty vyjmut, je třeba, aby insolvenční 

správce odůvodnil, v čem shledává důvody, pro které daný majetek nemůže sloužit 

k uspokojení věřitelů. Pokud souhlasné vyjádření insolvenční správce neobdrží, majetek 

bude i nadále součástí majetkové podstaty. Jestliže souhlas správce obdrží, aktualizuje 

soupis a navrátí majetek dlužníkovi. Na závěr bych chtěl upozornit na to, že souhlas 

insolvenčního soudu nemá charakter rozhodnutí, a není tak možné se proti němu 

odvolat. „Napadeným usnesením insolvenční soud udělil „předchozí souhlas“ s tím, 

aby insolvenční správce vyňal z majetkové podstaty věc, která nemůže sloužit 

k uspokojení věřitelů (srov. § 227 větu druhou InsZ). Takový souhlas není „rozhodnutím, 

jehož vydání zákon ukládá nebo předpokládá“ [§ 10 písm. a) InsZ], nýbrž opatřením, 

které insolvenční soud činí coby potřebné k zajištění účelu insolvenčního řízení při výkonu 

dohlédací činnosti [§ 10 písm. b) a § 11 odst. 1 InsZ], proti kterému (jak se podává 

i z poučení obsaženého v napadeném usnesení) není odvolání přípustné (§ 91 InsZ).“82 

 

  

                                                 
82 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 10. 2010, sp. zn. KSHK 42 INS 1063/2008, 29 

NS ČR37/2009. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrrga
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrrge
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrzge
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4 Nakládání a správa majetkové podstaty 

 

4.1  Nakládání s majetkovou podstatou 

 

 

Možnost disponovat s majetkovou podstatou je bez pochyby jedno ze zásadních 

oprávnění v souvislosti s majetkovou podstatou v rámci insolvenčního řízení. O jeho 

významu svědčí, že se mu insolvenční zákon věnuje hned ve svém samém začátku 

v souvislosti s vymezováním základních pojmů. Ustanovení § 2 písm. f) InsZ definuje 

osobu nadanou dispozičními oprávněními jako osobu, jež je oprávněna nakládat 

s majetkovou podstatou ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá, a to po dobu 

trvání insolvenčního řízení. Pokud by s majetkem, který spadá do majetkové podstaty, 

disponovala jiná osoba než ta, která by k nakládání s ním byla oprávněna, jinými slovy 

neoprávněná osoba, šlo by zásadně o neúčinné právní jednání. 

Insolvenční zákon se následně pojmu nakládání s majetkovou podstatou věnuje 

v ustanovení § 228. Toto ustanovení předkládá výčet úkonů, které nakládání 

s majetkovou podstatou může představovat. Jedná se o změnu oproti úpravě obsažené 

v zákoně o konkursu a vyrovnání, který podobný výčet neobsahoval. Zákonodárce se 

rozhodl pro jeho zařazení zejména proto, aby čelil pochybnostem, které výklad pojmu 

provázely.83 Ačkoli se jedná na první pohled poměrně obsáhlé ustanovení, zákonodárce 

v žádném případě neměl v úmyslu obsáhnout v něm všechny činnosti, které by 

připadaly v souvislosti s nakládáním s majetkovou podstatou v úvahu. Jedná se tak tedy 

o demonstrativní seznam, který mezi příklady činností představující nakládání 

s majetkovou podstatou uvádí následující: 

 

a) právní jednání, která jsou činěna v souvislosti s majetkem obsaženém 

v majetkové podstatě. Těmito právními jednáními je myšleno především 

                                                 
83 Vláda, Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb. O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), č. 182/2006 Dz. K § 228 až 230 InsZ. 
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zcizování a zatěžování majetku nájemními, pachtovními, mandátními nebo 

pojistnými smlouvami, jakož i těmi o zápůjčce či úschově;  

 

b) výkon práv a povinností akcionáře či podílníka ve spojitosti s akciemi, nebo 

podílem na obchodní korporaci zahrnutými do majetkové podstaty. Mezi právy 

můžeme najít například možnost hlasování na valné hromadě nebo přijímání 

dividend; 

 
c) rozhodování týkající se výroby, provozu, financování, obchodních či dalších 

záležitostí závodu (podniku), který se nachází v majetkové podstatě; 

 
d) výkon práv a povinností, kterými je nadán zaměstnavatel, pokud jde o jeho 

vlastní zaměstnance, a to včetně plnění těch pohledávek, které jsou postaveny 

na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou upraveným ustanovením § 169 

InsZ; 

 
e) výkon průmyslových práv, tedy práv, která spadají do oblasti duševního 

vlastnictví a pojímají například práva k patentům, průmyslovým a užitným 

vzorům, ochranným známkám či práva vázajícím se k názvu i doméně 

společnosti; 

 
f) rozhodování o obchodních tajemstvích, která upravuje občanský zákoník 

v ustanovení § 2985; 

 
g) povinnosti, které vyplývají z předpisů týkajících se daní, poplatků, cel a stejně tak 

sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění. Ve všech těchto 

vyjmenovaných případech se jedná o pohledávky za majetkovou podstatou dle 

ustanovení § 168 InsZ. Charakter pohledávek za majetkovou podstatou mají 

z toho důvodu, že k jejich vzniku došlo až po vydání rozhodnutí o úpadku, a to 

z důvodu udržování a správy majetkové podstaty; 

 
h) povinnosti v souvislosti s evidenční povinností a taktéž s vedením účetnictví 
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podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

 

Obecně by se dalo shrnout, že nakládání s majetkovou podstatou ve většině případů 

naplňuje jeden z výše uvedených bodů, ale ne nezbytně vždy. V případě že tomu tak 

není, lze jej charakterizovat jako výkon dalších práv nebo povinností, pakliže se dotýkají 

majetkové podstaty. 

 

 

 

 

4.2  Osoby nadány oprávněním disponovat majetkovou 

podstatou 

 
 

Insolvenční zákon se v ustanovení § 229 věnuje právům různých osob nakládat 

s majetkem obsaženým v majetkové podstatě. Ve svém prvním odstavci určuje osoby, 

které jsou oprávněny plně, částečně či pouze ohledně některých práv disponovat s tímto 

majetkem na základě tří kritérií a to: 

 

1) jednotlivého stádia, ve kterém se insolvenční řízení nachází; 

 

2) zvoleném způsobu, jakým bude úpadek dlužníka řešen; 

 
3) vlastnictví majetku, který spadá do majetkové podstaty. 

 

V rámci třetího odstavce totožného ustanovení (§229 InsZ) zákonodárce stanovil, 

že pokud insolvenční zákon neurčí jinak, je osobou, která je nadána disponovat 

majetkovou podstatou: 

 

a) dlužník a to, dokud nedojde insolvenční soud k rozhodnutí o jeho úpadku dle 
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ustanovení § 136 InsZ; 

 

b) dlužník v době, která je ohraničena rozhodnutím o úpadku a rozhodnutím o 

způsobu jeho řešení upraveného ustanovením § 149 InsZ; 

 
c) v případě, kdy je jako způsob řešení úpadku dlužníka zvolen konkurs, je od 

jeho prohlášení dle ustanovení § 148 odst. 1 či § 149 InsZ, přesněji 

momentem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním 

rejstříku, oprávněn disponovat s majetkem výlučně insolvenční správce. 

Je ovšem záhodno pro připomenutí zmínit výjimky uvedené výše, které 

plynou z ustanovení § 225 a 226 InsZ, a které zapovídají insolvenčnímu 

správci zpeněžit majetek do doby, než je pravomocně rozhodnuto o žalobě 

o vynětí majetku z majetkové podstaty, respektive o návrhu dlužníka na 

vynětí majetku; 

 

d) v situaci, kdy dojde k reorganizaci na základě ustanovení § 328 InsZ, je od 

jejího povolení oprávněnou osobou dlužník; 

 

e) pokud je dlužníkovi povoleno oddlužení dle § 397 InsZ, tak od doby, která od 

tohoto okamžiku následuje, je k dispozici s majetkovou podstatou 

insolvenčním zákonem zmocněn dlužník. 

 

Už jen jako historickou zajímavost uvádím, že insolvenční zákon v rozebíraném 

ustanovení § 229 při nabytí účinnosti prvního ledna roku 2008 nestanovil, kdo je 

oprávněn nakládat s majetkovou podstatou v době, která následuje po rozhodnutí 

o úpadku do doby, než je vydáno rozhodnutí, jakým způsobem bude úpadek řešen. 

Jednalo se o legislativní mezeru, která vyvolala u veřejnosti značné pochybnosti, jaká 

osoba je v onu dobu k dispozici s majetkovou podstatou oprávněna. Tuto mezeru se 

podařilo zacelit Výkladovým stanoviskem č. 1 expertní pracovní skupiny pro insolvenční 

právo Ministerstva spravedlnosti České republiky, vydaného již desátý den po nabytí 
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účinnosti insolvenčního zákona. Výkladové stanovisko určilo, že pokud nestanoví 

insolvenční zákon jinak, bude mít dispoziční práva ve vztahu k majetkové podstatě 

v předmětném období dlužník. Stanovisko tak reagovalo na samotný fakt, že v situaci, 

ve které insolvenční soud rozhodne o úpadku dlužníka, aniž by s rozhodnutím spojil 

rozhodnutí, jaké bude řešení dlužníkova úpadku, bude i nadále s majetkem oprávněn 

nakládat dlužník, a to i přes to, že zároveň s rozhodnutím, kterým se zjišťoval dlužníkův 

úpadek, insolvenční soud ve shodě s ustanovením § 136 odst. 2 písm. b) InsZ ustavil též 

insolvenčního správce. Absence přesné právní úpravy vedla k tomu, že někteří účastníci 

insolvenčního řízení se od tohoto rozhodnutí insolvenčního soudu ohledně svých 

nároků, které se vázaly k majetkové podstatě, nesprávně obraceli na insolvenčního 

správce, který ovšem nebyl k účinnému nakládání s majetkovou podstatou insolvenčním 

soudem legitimován. Výklad expertní skupiny se v praxi osvědčil a zároveň byl přijat i ze 

strany soudů. Za logický krok lze pak tedy považovat to, že v roce 2014 v souvislosti 

s novelou insolvenčního zákona84 byl insolvenční zákon v tomto duchu doplněn.85 

Ze spojení „nestanoví-li tento zákon jinak“ v ustanovení § 229 InsZ je zřejmé, 

že samotný insolvenční zákon počítá s výjimkami ze standardního výše popsaného 

režimu, které toto ustanovení nastolilo při určování osob, které jsou oprávněny 

disponovat majetkem obsaženém v majetkové podstatě. Výjimky plynou především 

z úpravy, která se týká oddlužení, a jsou následující: 

 

1) jestliže je insolvenčním soudem schváleno oddlužení ve formě zpeněžení 

majetkové podstaty, pro dispozici s majetkem platí dva rozdílné režimy. 

S majetkem, který spadá do majetkové podstaty a bude zpeněžen, je 

oprávněn disponovat insolvenční správce. Odlišná úprava se týká majetku, 

který dlužník nabyde až potom, co nastávají účinky schválení oddlužení. 

U majetku získaném po tomto okamžiku je dispozičními právy nadán 

dlužník;86 

                                                 
84 Novela insolvenčního zákona byla přijata zákonem č. 294/2013 Sb. 
85 HÁSOVÁ, Jiřina a kol.: Insolvenční zákon. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 745. 
86 Srov. § 406 a 408 odst. 2 InsZ. 
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2) v situaci, kdy je oddlužení řešeno pomocí splátkového kalendáře, je od jeho 

schválení osobou s dispozičními právy k majetku, který náleží do majetkové 

podstaty, dlužník. K tomu je ovšem třeba dodat, že s příjmy, které jsou 

oddlužením dotčeny, musí být naloženo v souladu s rozhodnutím, kterým je 

schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. S majetkem, jež slouží 

k zajištění, je zmocněn insolvenčním zákonem nakládat insolvenční správce, 

který přistoupí k jeho zpeněžení. 

 
Z výše uvedeného je zřejmé, že dlužník může s majetkem disponovat po delší 

dobu, kdy insolvenční řízení probíhá. V této době však platí pro dlužníka ve vztahu 

k nakládání s majetkovou podstatou omezení stanovená insolvenčním zákonem a taktéž 

rozhodnutím insolvenčního soudu, jak zdůrazňuje ustanovení § 229 odst. 4 InsZ. 

Insolvenční zákon v ustanovení § 111 odst. 1 od momentu, kdy nastávají účinky 

zahájení insolvenčního řízení, zapovídá dlužníkovi jakékoli dispozice s majetkovou 

podstatou, a to i s majetkem, který do majetkové podstaty dosud zařazen nebyl, 

ale který do ní může patřit, jestliže by se jednalo o zásadní změny, které by se dotkly 

skladby, využití nebo určení takovéhoto majetku. Ke změnám by dlužník mohl přistoupit 

pouze pokud by jejich dopad na majetek měl zanedbatelný význam a taktéž za situace, 

kdy by zvláštní předpis87 ukládal dlužníkovi jednat. Jak uvádí ustanovení § 111 InsZ ve 

svém druhém odstavci, dlužník je taktéž oprávněn k nakládání s majetkem, pokud jde 

o typické hospodaření závodu, odvracení škody, která hrozí, či plnění zákonem 

stanovené vyživovací povinnosti. Rovněž je dlužník oprávněn zmenšit svůj majetek tím, 

že zaplatí daně88 nebo jiné poplatky podle zákona o soudních poplatcích. 

Na právní jednání dlužníka, který ze svého majetku uspokojí pohledávky za 

majetkovou podstatou nebo jim postavené na roveň, též nelze hledět jako na konání, 

které by poškozovalo věřitele a bylo v jejich neprospěch, jak též potvrzuje ve svém 

usnesení Vrchní soud v Praze, jenž konstatoval: „Úhradu zálohy na náklady 

                                                 
87 Takovýmto zvláštním předpisem může být např. zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě. 
88 Srov. Usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 2. 2010, sp. zn. III.ÚS 188/11. 
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insolvenčního řízení, která by byla získána z prodeje části majetku dlužníka, však jistě 

nelze považovat za činnost, která by byla v neprospěch věřitelů; naopak se lze oprávněně 

domnívat, že při schopnosti dlužníka uhradit stanovenou zálohu je reálná šance, aby 

věřitelé dosáhli alespoň částečného uspokojení svých pohledávek.“89 Pohledávky za 

majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň mají být uspokojovány 

v termínech splatnosti a to v libovolnou dobu poté, co byl rozhodnutím insolvenčního 

soudu stanoven úpadek dlužníka, pokud je to však vzhledem k majetku nacházejícím se 

v majetkové podstatě možné. 

Richter90 k ustanovení § 111 odst. 1 a 2 InsZ uvádí, že se jedná o problematickou 

právní úpravu z toho důvodu, že je protkána obecnými a nepřesně definovanými pojmy. 

Pokusím se problematičnost demonstrovat na příkladu. Hásová uvádí ve svém 

komentáři následující: „V rámci provozování závodu je dlužník povinen postupovat 

v rámci obvyklého hospodaření, tedy s péčí řádného hospodáře. Je tak oprávněn 

nakupovat suroviny, materiál a další věci pro zajištění svého chodu.“91 Dle Richtera ale 

není možné postupovat tak, jak uvádí například Hásová automaticky ve všech případech, 

kde je do majetkové podstaty zahrnut závod. V každém individuálním případě musí 

nejprve dojít ke zhodnocení, zda je zachování chodu podniku pro insolvenční řízení 

účelné. Nemusí tak tomu být vždy, pokud by šlo například o takový podnik, který by 

produkoval v rámci svého obvyklého chodu výrobky, jež by se obtížně prodávaly, a které 

by ale v mezích insolvenčního řízení nebyly pro uspokojování věřitelů použitelné, 

je zachování obvyklého hospodaření závodu kontraproduktivní, protože by 

vynaloženými náklady na suroviny, materiál a další věci nutné pro zajištění chodu závodu 

docházelo k reálnému zmenšení majetkové podstaty, a tudíž menšímu uspokojení 

věřitelů. Na druhou stranu, pokud dlužník svým právním jednáním majetek, který spadá  

 

 

                                                 
89 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. KSPL 20 INS 7134/2010, 1 VSPH 

723/2010-A-12 Z. 
90 RICHTER, Tomáš.: Insolvenční právo. 2 vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017 

, str. 154. 
91 HÁSOVÁ, Jiřina a kol.: Insolvenční zákon. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 347 až 

350. 
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do majetkové podstaty, zvětší, dosavadní judikatura vidí takové jednání jako platné 

a účinné vůči věřitelům.92 

Za účelem zvýšení právní jistoty se zákonodárce rozhodl doplnit ustanovení § 111 

InsZ novelou provedenou zákonem č. 294/2013 Sb. o třetí odstavec. Úprava v něm 

obsažená dává možnost dlužníkovi žádat o souhlas insolvenčního soudu s určitým 

nakládáním s majetkem v majetkové podstatě či majetkem, který do ní může patřit. 

Dlužník by se měl o daný souhlas ucházet zejména u transakcí, ohledně kterých by mohly 

panovat pochybnosti či nastat nejistota, je-li k nim dlužník oprávněn a zda jimi 

nepřekračuje zákonem vymezené hranice ohledně dispozice s předmětným majetkem. 

V případě, že insolvenční soud souhlasí s jednáním dlužníka, nebude takovéto jednání 

i přes svoji případnou problematičnost vzhledem k dlužníkům neúčinné. 

Pokud by se totiž dlužník uchýlil k právnímu jednání, které by bylo shledáno jako 

nesouladné s omezeními, která se na dlužníka po zahájení insolvenčního řízení vztahují, 

bylo by vůči věřitelům neúčinné. Takovéto jednání by bylo neúčinné přímo ze zákona, 

jak judikoval Vrchní soud v Praze. Ve svém rozhodnutí uvedl: „Tento převod majetku 

dlužnice byl uskutečněn po zahájení insolvenčního řízení, a proto je nutno ho posoudit 

z hlediska omezení dispozic s majetkem náležejícím do majetkové podstaty zakotvených 

v § 111 insolvenčního zákona s tím, že neúčinnost dlužníkových právních úkonů 

učiněných v rozporu s těmito omezeními (a s ním spojený důvod k soupisu předmětu 

dlužníkova plnění do podstaty) není založena teprve úspěšným odporem insolvenčního 

správce, ale nastává ze zákona.“93 To, že jsou předmětná právní jednání dlužníka 

neúčinná již ze zákona znamená, že insolvenční soud ve svých rozhodnutích jejich 

neúčinnost pouze deklaruje. Insolvenčnímu správci nic nebrání, aby majetek, který byl 

předmětem neúčinného právního jednání, pojmul do soupisu majetkové podstaty, 

což vyplývá mimo jiné i z rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, ve kterém bylo 

uvedeno: „A dle ustálené judikaturní praxe proto není nutné se neúčinnosti nejdříve 

dovolat prostřednictvím odpůrčí žaloby, ale insolvenční správce je legitimován 

                                                 
92 Tamtéž str. 743. 
93 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 7. 2008, sp. zn. KSUL 70 INS 2162/2008, 1 VSPH 

170/2008-B-17. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrrgeyq
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k přímému sepisu majetku, který dlužník vyvedl z majetkové podstaty v rozporu s § 111 

zpět do majetkové podstaty dlužníka jeho sepisem.“94 Na závěr dodávám, že je nezbytné 

výše popsané neúčinné právní jednání odlišovat od neúčinného právního jednání dle 

ustanovení § 235 a násl. insolvenčního zákona, jehož neúčinnost vyslovuje konstitutivně 

až insolvenční soud na základě odpůrčí žaloby. Jinými slovy, právní jednání podle 

ustanovení § 235 a násl. InsZ jsou neúčinná až pravomocným rozhodnutím soudu. 

Nastane-li situace, kdy hrozí, že dlužník právním jednáním, které bude v rozporu 

s omezeními upravenými v ustanovení § 111 InsZ, způsobí změny v rozsahu majetkové 

podstaty, a to v neprospěch věřitelů, je insolvenční soud nadán oprávněním ve smyslu 

ustanovení § 113 InsZ vydat předběžné opatření, které hrozbě takovéhoto jednání 

dlužníka zabrání. „Aplikace ustanovení § 113 InsZ přichází v úvahu pouze tehdy, není-li 

omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou plynoucí z ustanovení § 111 odst. 

1 téhož zákona dostatečným, nebo je dlužník nerespektuje, anebo je-li důvodnou obava, 

že je respektovat nebude,“95 k čemuž došel v rámci svého rozhodnutí Vrchní soud 

v Praze. Předběžné opatření může dlužníka omezovat v dispozici se vším, či pouze 

určitým insolvenčním soudem přesně vymezeným majetkem. Pokud k předběžnému 

opatření insolvenční soud sáhne, je taktéž povinen ustanovit předběžného správce.96 

Dispoziční práva k majetku, s nímž byl dlužník v nakládání omezen, přecházejí 

rozhodnutím o úpadku na insolvenčního správce.97 

Další povinnosti ohledně dispozic s majetkem spadajícího do majetkové podstaty 

pro dlužníka vyplývají z ustanovení § 229 odst. 5 InsZ, které mu ukládá od rozhodnutí 

o úpadku, nebo pokud sám podal insolvenční návrh, postupovat přiměřeným způsobem 

uvedeným v ustanoveních § 36 a 37 InsZ. Insolvenční zákon tedy dlužníkovi ukládá, aby 

nakládal s majetkovou podstatou s odbornou péčí a rovněž i péčí řádného hospodáře. 

Dále je dle těchto ustanovení dlužníkovi zapovězeno dopouštět se takového právního 

jednání, které by mělo za následek vznik újmy na uspokojení věřitelů. Zároveň má 

                                                 
94 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 7. 2013, sp. zn. KSPH 38 INS 3926/2009, 2 

VSPH 90/2011-44. 
95 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 10. 2008, sp. zn. MSPH 89 INS 2844/2008, 2 VSPH 

170/2008. 
96 Srov. § 112 InsZ. 
97 Srov. § 140 odst. 1 InsZ. 
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dlužník povinnost spočívající ve sdělování potřebných informací věřitelským orgánům. 

Pokud takto dlužník nebude činit, bude odpovědný za škodu nebo jinou újmu, která 

v důsledku jeho jednání vznikne. 

Součástí majetkové podstaty může být i majetek, který není ve vlastnictví 

dlužníka, ale náleží třetí osobě. Insolvenční zákon upravuje dispozici s takovýmto 

majetkem v ustanovení § 229 odst. 2. Dle zmíněného ustanovení může být vlastníkovi 

omezena dispozice s tímto majetkem pouze insolvenčním zákonem nebo rozhodnutím 

insolvenčního soudu. Zmíněnou úpravu v ustanovení § 229 odst. 2 InsZ je nutno nazírat 

v kontextu další úpravy obsažené v insolvenčním zákoně, především pak ustanovení 

§ 217, dle kterého je oprávněna k nakládání s určitým majetkem od okamžiku jeho 

sepsání do soupisu majetkové podstaty osoba, která je nadána dispozičním oprávněním. 

Při nakládání pak musí respektovat omezení a rozsah dispozic uvedené v insolvenčním 

zákoně, nebo stanovené insolvenčním soudem. Při pohledu na ustanovení § 229 odst. 3 

InsZ pak onou osobou s dispozičním oprávněním k majetku třetí osoby zahrnutého do 

majetkové podstaty bude dlužník nebo insolvenční správce. 

Pokud není oprávněnou osobou k dispozici s majetkem, který je součástí 

majetkové podstaty, dlužník, náleží toto oprávnění insolvenčnímu správci. Insolvenční 

zákon přiznává nejrozsáhlejší pravomoci insolvenčnímu správci v případě, že je úpadek 

dlužníka řešen konkursem. V tomto případě má správce právo nakládat s majetkem, 

ale zároveň je povinen plnit i povinnosti, které náleží dlužníkovi, pakliže mají souvislost 

s majetkovou podstatou, jak stanovuje ustanovení § 246 odst.1 InsZ. V rámci stejného 

ustanovení insolvenční zákon přichází s demonstrativním výčtem oprávnění 

a povinností, které se mohou takto insolvenčního správce týkat. Patří mezi ně například 

výkon akcionářských práv, rozhodování o mlčenlivosti či obchodním tajemství. Dále také 

může v některých případech vystupovat jako zaměstnavatel ve vztahu k zaměstnancům 

dlužníka, zajišťovat provoz závodu či vést účetnictví nebo plnit daňové povinnosti 

dlužníka. Kromě uvedeného ve výčtu je taktéž insolvenční správce oprávněn například 

uplatňovat procesní práva v rámci soudního řízení, které se zabývá přezkumem 

zákonnosti správních rozhodnutí, která byla napadena žalobou.98 Ustanovení § 294 InsZ 

                                                 
98 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 4. 2010, sp. zn. 8 Afs 54/2009-88. 
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insolvenčnímu správci dále ukládá, aby uplatňoval a vymáhal pohledávky dlužníka, 

které by mohly být ku prospěchu majetkové podstaty. 

„Z takto pojatého výčtu oprávnění a povinností, které zákonodárce navázal na 

osobu insolvenčního správce, vyplývá, že pozici insolvenčního správce lze přirovnat 

k pozici správce dlužníkova majetku.“99 Česká právní úprava ve vymezení postavení 

insolvenčního správce není založena na pojetí, že insolvenční správce prohlášením 

konkursu nabývá majetek dlužníka. Podstatou koncepce české právní úpravy je, 

že insolvenční správce majetek dlužníka spravuje, a přitom musí respektovat podmínky 

stanovené zákonem, zejména insolvenčním, a dbát pokynů insolvenčního soudu, 

který nad jeho činností vykonává v insolvenčním řízení dohled. Insolvenční správce se 

snaží o dosažení, pokud možno, nejvyššího uspokojení věřitelů dlužníka, a to poměrným 

způsobem. 

 Ne všechny činnosti musí insolvenční správce vykonávat osobně, je tedy možné, 

aby se nechal u některých z nich zastoupit. Pakliže tak učiní, je třeba, aby respektoval 

limity, které ohledně zastoupení insolvenčního správce stanovuje insolvenční zákon, 

například skutečnosti týkající se úhrady nákladů, které v důsledku zastoupení 

insolvenčnímu správci vzniknou, jak upravuje ustanovení § 39 InsZ. Ustanovení § 37 

odst. 1 InsZ stanovuje, že insolvenční správce při své činnosti postupuje s odbornou péčí. 

Insolvenční zákon považuje insolvenčního správce za odborníka, jsou tedy na něj při 

správě dlužníkova majetku kladeny obdobné nároky jako na osobu, která řídí obchodní 

společnost. 

Na závěr k postavení insolvenčního správce uvádím, že ačkoli je do funkce 

ustaven insolvenčním soudem a rovněž judikatura Ústavního soudu shledala na výkonu 

funkce insolvenčního správce některé prvky veřejnoprávního činitele, má insolvenční 

správce postavení osoby soukromé. Vzhledem k tomu, že insolvenční správce není 

pracovníkem insolvenčního soudu a dále k podstatným rozhodovacím pravomocem, 

které v rámci insolvenčního řízení náleží insolvenčnímu soudu, lze konstatovat, 

že insolvenční správce není úřední osobou dle trestního ani jiného zákona. 

 V rámci konečného shrnutí této podkapitoly bych rád zdůraznil, že dispozičním 

                                                 
99 HÁSOVÁ, Jiřina a kol.: Insolvenční zákon. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 746. 
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oprávněním pro nakládání s majetkovou podstatou je nadán dlužník nebo insolvenční 

správce. Oba jsou při nakládání povinni postupovat s náležitou svědomitostí, péčí 

řádného hospodáře. Taktéž je jejich úkolem si počínat tak, aby došlo k uspokojení 

věřitelů v co nejvyšším rozsahu. Pokud v souvislosti s nakládáním s majetkovou 

podstatou vznikne majetková újma třetí osobě, platí dle ustanovení § 37 a 229 odst. 5 

InsZ, že dlužník nebo insolvenční správce jsou za takovouto škodu odpovědni. 

Odpovědnosti za újmu se mohou zprostit pouze pokud prokáží, že i kdyby vynaložili 

veškeré úsilí, aby majetkové újmě zabránili, stejně by k ní došlo. 

 

 

 

 

4.3  Správa majetkové podstaty 

 

 

Zákonodárce se rozhodl v rámci demonstrativního výčtu nastínit různé činnosti 

a jednání, které pokládá za správu majetkové podstaty. Jen pro připomenutí uvádím, 

že spravovat majetkovou podstatu mohou osoby, kterým náleží dispoziční oprávnění, 

čemuž je věnována předcházející podkapitola 5.2. Když se vrátím, k demonstrativnímu 

výčtu, tak ten nalezneme v ustanovení § 230 InsZ, které je věnováno správě majetkové 

podstaty. Správou majetkové podstaty se rozumí jednání, které spočívá zejména v: 

 

1) zabránění znehodnocování a jinému zmenšování majetkové podstaty, 

především pak předcházení krádežím, poškozování nebo dokonce 

samotnému zničení majetku, který spadá do majetkové podstaty; 

 

2) zajištění toho, aby docházelo k využívání majetku, který tvoří majetkovou 

podstatu, pouze v souladu s jeho účelovým určením, tedy za předpokladu, 

že tomu nebude bráněno objektivními okolnostmi; 
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3) rozmnožování majetkové podstaty v situaci, kdy to lze při pohledu na 

charakter majetkové podstaty a z něj obvykle vyplývajícím obchodním 

příležitostem očekávat; 

 
4) vymáhání pohledávek náležejícím dlužníkovi a zároveň i plnění, které bylo 

předmětem neplatných či neúčinných právních jednání.  

 
Činnosti vyjmenované v předcházejících bodech má na starosti osoba, která má 

dispoziční oprávnění k majetku, to se ovšem netýká vymáhání plnění na základě 

neplatných a neúčinných právních jednání. K tomu je oprávněn pouze insolvenční 

správce, jak stanovují ustanovení § 231 odst. 3 a 239 odst. 1 InsZ. Vzhledem ke 

specifičnosti každého jednotlivého insolvenčního řízení je jasné, že v insolvenčním 

zákoně obsažený seznam představující správu majetkové podstaty bude mít charakter 

demonstrativní. Nicméně každá činnost, kterou správa majetkové podstaty představuje, 

by měla být vykonávána s respektem k základním zásadám obsaženým v ustanovení § 5 

InsZ. 

 Kromě výše popsaných obecně platných pravidel pro správu majetkové podstaty 

obsahuje insolvenční zákon i zvláštní úpravu, která se věnuje správě v případě, 

že majetek, který do ní spadá, má úlohu zajištění určité pohledávky. Zajištěným 

věřitelům se z důvodu jejich zvláštního postavení dostává v rámci insolvenčního řízení 

zvláštních práv. Tato práva nalezneme v ustanovení § 230 odst. 2 až odst. 5 InsZ, kde je 

mimo jiné stanoveno, že zajištěný věřitel je oprávněn směřovat k osobě s dispozičním 

oprávněním pokyny, které slouží k zajištění řádné správy zajištěného majetku. Náklady, 

které ve spojení s plněním pokynů vzniknou, je povinen hradit zajištěný věřitel ze svého. 

Náležitosti, které by měl pokyn splňovat, a rovněž i způsob udělení pokynu 

bychom v insolvenčním zákoně hledali marně. Nicméně s přihlédnutím k obdobným 

právním jednáním dle insolvenčního zákona lze předpokládat, že by pokyn měl 

obsahovat označení osoby, která ho činí, jakož i věci, které se týká. Rovněž by měl být 

opatřen podpisem udílející osoby a datem, kdy byl sepsán. Po obsahové stránce by měl 

mít v sobě zahrnut především důvod svého vzniku, a to požadavek, ke kterému směřuje. 

Z výše uvedeného to sice vyplývá, ale raději výslovně zmíním, že pokyn by měl mít 
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písemnou podobu, a to především z důvodu předejití v budoucnu možných sporů. 

Taktéž se jeví jako potřebné, aby byl pokyn adresován též insolvenčnímu správci 

i v případech, kdyby insolvenční správce nebyl osobou, která má dispoziční oprávnění 

k majetku v majetkové podstatě, z toho důvodu, aby zajistil založení pokynu do spisu 

vedeném k insolvenčnímu řízení. 

Udělený pokyn je pro osobu, která je oprávněna disponovat s majetkem 

v majetkové podstatě, závazný. Je tedy povinna se jím řídit, pokud se ovšem jedná 

o pokyn nesrozumitelný nebo vyvolá-li pokyn v oprávněné osobě k dispozici s majetkem 

pochybnosti spočívající v tom, že v případě jeho naplnění by došlo k porušení povinnosti 

ukládající řádnou správu majetku, může se adresát obrátit na zajištěného věřitele, tedy 

osobu, od které obdržel pokyn, s žádostí o doplnění, změnu či opravu pokynu. Jedná se 

o možnost, nikoli povinnost danou výslovně insolvenčním zákonem, ale vzhledem 

ke snaze o co nejvyšší hospodárnost a rychlost insolvenčního řízení se takovýto postup 

jeví jako vhodný. Není vyloučeno, že ani v situaci, kdy dojde k doplnění nebo ke změnám 

v pokynu, je stále osoba nadána dispozičním oprávněním, které je pokyn adresován, 

přesvědčena, že pokyn směřuje proti duchu řádné správy. V těchto případech je dle 

ustanovení § 230 odst. 2 InsZ povinna zažádat insolvenční soud o přezkoumání jeho 

obsahu. Kromě samotného pokynu je třeba do žádosti uvést, v čem konkrétně je 

shledáván rozpor pokynu s řádnou správou, a navrhnout alternativní řešení. Následně 

provede insolvenční soud jeho přezkum, tato činnost spadá do dohledu, který 

insolvenční soud nad insolvenčním řízením vykonává. Pokud dá insolvenční soud osobě 

s dispozičním právem za pravdu, nemusí se daným pokynem řídit. Insolvenční soud musí 

každý pokyn posuzovat jednotlivě na základě konkrétní nastalé situace. I v případě, 

kdy zajištěný věřitel udělil osobě s dispozičním oprávněním několik pokynů a ani 

jednomu z nich nebylo vyhověno, protože byly insolvenčním soudem shledány jako 

nevhodné, není možné odejmout práva zajištěnému věřiteli udělovat pokyny pro futuro. 

Insolvenční soud bude ve svém rozhodování vždy omezen na konkrétní jednotlivý pokyn. 

Není neobvyklé, že určitý majetek slouží jako předmět zajištění vůči více 

věřitelům. Pokud je pak takovýto majetek součástí majetkové podstaty, je logické, 

že k němu zajištění věřitelé uplatňují svá práva a snaží se tak dosáhnout uspokojení 
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svých pohledávek. Ustanovení § 230 odst. 2 InsZ v takovém případě dává možnost 

k udílení pokynů věřiteli, který bude uspokojen z předmětu zajištění jako první. Pokud 

tento věřitel využije svého práva, je třeba, aby ke svému pokynu rovněž připojil 

i souhlasná písemná stanoviska ostatních zajištěných věřitelů. Jestliže tak neučiní, 

je osoba s dispozičním oprávněním povinna se okamžitě obrátit na insolvenční soud, 

jak ji nařizuje ustanovení § 230 odst. 4 InsZ. Je lhostejné, zda je absence souhlasů dána 

opomenutím, nebo tím, že ostatní zajištění věřitelé s obsahem pokynu opravdu 

nesouhlasí. Insolvenční soud poté, co je vyrozuměn, rozhodne o tom, že se bude konat 

do 30 dní jednání, kde dojde buď ke schválení, nebo zamítnutí pokynu. Ostatním 

zajištěným věřitelům začíná běžet lhůta k uplatnění námitek k neodsouhlasenému 

pokynu ve výši sedmi dnů od jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Pokud v dané 

lhůtě námitky nepodají, k opožděným nebude přihlíženo. K jednání před insolvenčním 

soudem pak budou předvoláni insolvenční správce, zajištění věřitelé i dlužník. 

Proti rozhodnutí insolvenčního soudu, ve kterém vydá s pokynem souhlas nebo ho 

zamítne, není odvolání přípustné. 

Taktéž je možné, že zajištěný věřitel, který je uspokojován první v pořadí, svého 

práva k udílení pokynů nevyužije, a to ani poté, co ho k tomu vyzve insolvenční soud 

a stanoví mu k tomu lhůtu. Po marném uplynutí této lhůty přechází oprávnění udílet 

pokyny na dalšího zajištěného věřitele, který bude uspokojován ze zajištěného majetku 

jako druhý, respektive další v pořadí. Pokud ani další věřitelé k udílení pokynů 

nepřistoupí, bude je moci vydávat insolvenční soud v rámci dohledu nad insolvenčním 

řízením, taktéž pak bude rozhodovat o hrazení nákladů, které se pojí s jejich 

provedením. 

Shrneme-li si výše uvedené, můžeme konstatovat, že insolvenční zákon v žádném 

svém ustanovení nenařizuje zajištěnému věřiteli, aby udělil pokyn, který má směřovat 

k řádné správě majetku. Taktéž v insolvenčním zákoně nenalezneme povinnost směřující 

vůči osobě, která má dispoziční oprávnění k majetku v insolvenční podstatě, aby 

o pokyn, jakým způsobem má spravovat majetek, který je předmětem zajištění, zažádala 

zajištěného věřitele. Není tedy vyloučena situace, kdy žádný pokyn jak ze strany 

zajištěných věřitelů, tak ze strany insolvenčního soudu nebude udělen. Jeho absence 
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však nemá žádný vliv na odpovědnost osoby s dispozičním oprávněním za případnou 

škodu, která na majetku může v důsledku špatné správy vzniknout. Z tohoto důvodu se 

jeví jako vhodné, i když to insolvenční zákon nenařizuje, jak jsem zmínil výše, 

aby v situaci, kdy nikdo z oprávněných osob pokyn neudělí, o jeho vydání oprávněná 

osoba k dispozici s majetkem sama požádala. Pokud svého oprávnění udílet pokyny 

zajištěný věřitel nevyužil a správa majetku probíhá řádně, tedy ve smyslu ustanovení 

§ 230 odst. 1 InsZ, nemá již zajištěný věřitel právo poukazovat a domáhat se 

nepřiměřeně velkých nákladů, které v jeho očích v souvislosti se správou zajištěného 

majetku vznikly. 

Nikoho jistě nepřekvapí, že se samotnou správou majetkové podstaty jdou ruku 

v ruce náklady s ní spojené. Za ty můžeme považovat pouze prostředky, které byly 

vynaloženy v přímé spojitosti s činnostmi, které spadají pod ustanovení § 230 odst. 1 

InsZ. Výdajům, které vzniknou v souvislosti s udržováním nebo správou majetkové 

podstaty, přisuzuje insolvenční zákon v ustanovení § 168 odst. 2 písm. b) charakter 

pohledávek za majetkovou podstatou. Je povinností insolvenčního správce, aby přesnou 

výši a důvod vzniku všech takovýchto výdajů byl schopen vždy patřičně prokázat. 

Jestliže důvodem vzniku nákladů je plnění pokynu uděleným zajištěným věřitelem, 

je zajištěný věřitel povinen nést takové náklady v plné výši.100 Osoba s dispozičním 

oprávněním, které je pokyn adresován, by měla od zajištěného věřitele požadovat 

finanční prostředky k jeho realizaci předem. Pokud je předem zajištěný věřitel 

neposkytne, neměla by osoba nadána dispozičním oprávněním přistoupit k uskutečnění 

pokynu. Měla by jej odmítnout, protože k provedení pokynu nutné finanční prostředky 

nelze poskytovat z majetkové podstaty. Jestliže z tohoto důvodu odmítne, je povinna 

o něm spravit insolvenční soud a taktéž zajištěného věřitele. Pakliže i za této situace 

dojde k jeho provedení, např. v případě, kdy splatnost nákladů vázajícím se k realizaci 

pokynu bude splatná až poté, co dojde ke zpeněžení majetku, který představuje 

zajištění, pak stanovuje ustanovení § 298 odst. 2 InsZ, že od výtěžku zpeněžení budou 

odečteny náklady, které se pojí ke správě takovéhoto zajištěného majetku, teprve potom 

bude výtěžek vydán zajištěnému věřiteli.  

                                                 
100 Srov. § 230 odst. 3 InsZ. 
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5 Zpeněžení majetkové podstaty 

 

 

Proces zpeněžování majetkové podstaty představuje pro věřitele velmi 

podstatnou část insolvenčního řízení v případě, že je řešeno konkursem nebo 

oddlužením ve formě zpeněžení majetkové podstaty. Obzvláště důležitá je pak v této fázi 

insolvenčního řízení činnost insolvenčního správce, která má přímý dopad na to, v jaké 

míře budou věřitelé uspokojeni. V insolvenčním zákoně se právní úprava problematiky 

zpeněžování majetkové podstaty nalézá v jeho druhé části, především pak v hlavě první, 

která obsahuje právní úpravu konkursu. Pokud řešení úpadku dlužníka představuje 

oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, bude rovněž postupováno dle právní úpravy 

konkursu, jak ukládá ustanovení § 408 odst. 4 InsZ, které zní: „Poté, co insolvenční 

správce zpeněží majetek, který podléhá oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, se 

v insolvenčním řízení dále postupuje podle ustanovení tohoto zákona o konečné zprávě 

a rozvrhu v konkursu.“ 

V situaci, kdy řešení úpadku dlužníka spočívá v oddlužení plněním splátkového 

kalendáře, bude ke zpeněžení majetkové podstaty docházet velmi zřídka. Ke zpeněžení 

by v takovém případě bylo přistoupeno, pokud by dlužník během doby trvání účinků 

schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře například získal majetek darem 

nebo by jej zdědil, jak stanovuje ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) InsZ. Je-li postupováno 

dle schváleného splátkového kalendáře, ale majetkovou podstatu tvoří majetek, který 

představuje zajištění pohledávky zajištěného věřitele, insolvenční zákon v ustanovení 

§ 409 odst. 3 rovněž ukládá jeho zpeněžení a odkazuje na postup dle právní úpravy 

věnované konkursu. 

Vzhledem k výše zmíněnému je evidentní, že pro proces zpeněžování majetkové 

podstaty je klíčová právní úprava vázající se ke konkursu. Z té budu v této kapitole 

vycházet a budu ji věnovat největší pozornost. Taktéž se zaměřím na od konkursu 

odchylnou právní úpravu, která se týká oddlužení. 
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V rámci insolvenčního řízení mohou být uspokojeny přihlášené pohledávky 

výhradně tím způsobem, že dojde k vyplacení finančních prostředků věřitelům. 

Možnost, že by majetek, který tvoří majetkovou podstatu, byl přímo vyčleněn 

z majetkové podstaty a následně poskytnut určitému věřiteli za účelem úhrady jeho 

pohledávky, insolvenční zákon nepovoluje. Z tohoto důvodu je třeba, aby došlo ke 

zpeněžení majetkové podstaty a následnému rozvržení jeho výtěžku mezi věřitele. 

Samotné zpeněžení je insolvenčním zákonem definováno takto: „Zpeněžením majetkové 

podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem 

uspokojení věřitelů. Za zpeněžení se k tomuto účelu považuje i využití bankovních kont 

dlužníka a jeho peněžní hotovosti. Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí i úplatné 

postoupení dlužníkových pohledávek.“101 Insolvenční správce vychází při zpeněžování 

především ze soupisu majetkové podstaty. Ke zpeněžování peněžních prostředků 

dlužníka dochází pouze v případě, jsou-li v cizí měně. Přesnější výraz než zpeněžování by 

v tomto případě byl konverze či směna na peněžní prostředky české. Jak je uvedeno 

v citovaném ustanovení, insolvenční zákon považuje též za zpeněžení úplatné 

postoupení pohledávek dlužníka. V tomto případě je důležité poznamenat, 

že insolvenční správce při jejich zpeněžení není nikterak vázán smluvními ujednáními, 

která by jejich převod jakýmkoli způsobem omezovala či zakazovala. Ke zpeněžení 

pohledávek dlužníka dochází především z důvodu, že splatnost pohledávek často 

nastává až v průběhu následujících let. Kdyby k postoupení takovýchto pohledávek 

dlužníka nedocházelo, insolvenční řízení by se značně protahovalo. Zpeněžení 

pohledávek tak vychází ze zásad insolvenčního řízení, jmenovitě obzvláště ze zásady 

rychlosti a hospodárnosti. 

Aby mohlo dojít ze strany insolvenčního správce k samotnému zpeněžení 

majetkové podstaty, je nutné, aby byly splněny předpoklady stanovené insolvenčním 

zákonem. Pro přehlednost je zde uvedu. Insolvenční zákon zapovídá zpeněžení majetku 

v případě, kdy: 

 

a) se vyškrtnutí majetku z majetkové podstaty domáhá třetí osoba 

                                                 
101 Srov. § 283 odst. 3 InsZ. 
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prostřednictvím excindační žaloby v rámci incidenčního sporu, pokud tedy 

insolvenční soud ve svém rozhodnutí zpeněžení výslovně nepovolí; 

 

b) třetí osobě běží lhůta k podání excindační žaloby; 

 

c) o něj usiluje dlužník prostřednictvím návrhu na vynětí z majetkové podstaty; 

 
d) schůze věřitelů svým rozhodnutím poskytla dlužníkovi majetek k úhradě 

existencionálních potřeb. 

 
Nejvyšší soud k problematice zpeněžení a předpokladů, kdy k němu může dojít, ve svém 

rozsudku uvedl: „Správce konkursní podstaty může zpeněžit jen věci, které již nemohou 

být z podstaty vyloučeny a o jejichž definitivní příslušnosti k podstatě nemá pochybnosti. 

Zpeněžení věci je zpravidla možné po marném uplynutí lhůty, kterou konkursní soud 

stanovil tomu, kdo uplatňuje, že věc neměla být do dopisu zařazena, k podání žaloby vůči 

správci, nebo po zamítnutí takové žaloby.“102 Insolvenční správce přistupuje ke 

zpeněžení majetkové podstaty až poté, co dojde k první schůzi věřitelů a prohlášení 

o konkursu se stane pravomocné. Ze skutečnosti, že je ke zpeněžení majetkové podstaty 

insolvenční správce oprávněn až po první schůzi věřitelů, je zřejmé, jak velký důraz klade 

insolvenční zákon na vůli věřitelských orgánů jak v rámci celého insolvenčního řízení, 

tak v jeho dílčí fázi, kterou zpeněžování majetku představuje. 

Výjimku z popsaných pravidel představuje zpeněžení majetku, kterému hrozí 

rychlá zkáza. Insolvenční správce musí v tomto případě jednat především rychle, protože 

v případě standardního postupu by došlo ke znehodnocení majetku, a v důsledku toho 

i k následnému nižšímu uspokojení věřitelů. Ke zpeněžení majetku ohroženého 

bezprostřední zkázou je tedy insolvenční správce oprávněn přistoupit bez omezení. 

Za další výjimku se dá považovat i to, že insolvenční soud může v rámci výkonu dohledu 

nad insolvenčním řízením svým rozhodnutím povolit insolvenčnímu správci zpeněžení 

majetku i v situaci, kdy nejsou naplněny všechny výše uvedené podmínky. 

                                                 
102 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 6. 1999, sp. zn. 31 Cdo 1908/08. 
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Velký význam v souvislosti se zpeněžováním majetkové podstaty má zásada 

uvedená v ustanovení § 283 odst. 5 InsZ, které zní: „Není-li dále staveno jinak, 

nepřecházejí zpeněžením majetkové podstaty na nabyvatele závazky váznoucí na věci.“ 

Tato zásada byla do insolvenčního zákona zakotvena novelou103 insolvenčního zákona 

s účinností od 1. 1. 2014. Do té doby ji insolvenční zákon explicitně neobsahoval, 

nicméně i tak byla ze strany soudů respektována a rozhodnutí soudů s ní byly v souladu. 

V citovaném ustanovení zákonodárce použil sousloví „závazky váznoucí na věci“. 

U tohoto spojení se na chvíli pozastavím, protože v souvislosti s přijetím občanského 

zákoníku (zákon 89/2012 Sb.) došlo k významovému posunu v terminologii. S nabytím 

účinnosti občanského zákoníku už není závazek pojímán jako povinnost dlužníka 

spočívající v poskytnutí plnění věřiteli. Takto nově chápe občanský zákoník pojem „dluh“. 

Termín „závazek“ je pak užíván v širším rámci, kdy se jím rozumí právo věřitele vůči 

dlužníkovi na pohledávku a zároveň povinnost dlužníka splnit svůj dluh. „Věcí“ je dle 

§ 489 občanského zákoníku rozuměno vše, co je rozdílné od osoby a má za úkol sloužit 

lidským potřebám. Dle terminologie v občanském zákoníku tak za věc považujeme 

například i pohledávku. Slovní spojení „závazky váznoucí na věci“ má tak dle doslovného 

výkladu obecný význam, nicméně v rovině insolvenčního řízení pod pojmem „závazky“ 

insolvenční zákon míní dluhy a závady, které váznou na zpeněžovaném majetku. Jako 

jejich přiklad lze uvést např. zástavní právo zapsané v katastru nemovitostí. 

Insolvenční zákon v ustanovení § 285 odst. 1 písm. a) uvádí, že u majetku 

obsaženého v majetkové podstatě dochází jeho zpeněžením k zániku účinků spojených 

s nařízením výkonu rozhodnutí nebo exekuce, jakožto i účinků vázajících se k doručení 

vyrozumění o zahájení exekuce a účinků způsobených vydáním exekučních příkazů. 

Stejné ustanovení pod písmenem b) dále stanovuje, že ostatní závady včetně těch, které 

jsou zapsány ve veřejném seznamu, a stejně tak i neuplatněná zákonná předkupní práva 

zanikají taktéž. 

Pro zajímavost uvádím, že se zákonodárce v souvislosti s nabýváním majetku 

v rámci úpravy insolvenčního řízení rozhodl pro odlišné pojetí oproti obecné právní 

                                                 
103 Zákon č. 294/2013 Sb. 
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úpravě převodu majetku obsažené v občanském zákoníku. Ustanovení § 1107 odst. 1 

občanského zákoníku totiž stanovuje: „Kdo nabude vlastnické právo, přejímá také 

závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu.“ Dále na nabyvatele 

podle stejného ustanovení přechází i jiné závady, pokud jejich existenci měl či mohl 

nabyvatel vzhledem k okolnostem zjistit, a rovněž ty, o kterých si to převodce 

s nabyvatelem výslovně ujednal. Jak vyplývá z citovaného ustanovení občanského 

zákoníku, úprava v insolvenčním zákoně je přesně opačná a ve většině případů 

k převodu závad na nabyvatele nedochází. 

Přejděme zpět k úpravě obsažené v insolvenčním zákoně, přesněji 

k předmětnému ustanovení § 285, které je třeba nahlížet v souvislosti s ustanovením 

§ 167 InsZ. Především pak s jeho čtvrtým odstavcem, dle kterého okamžikem zpeněžení 

majetku v majetkové podstatě dochází k zániku zajištění pohledávky zajištěného 

věřitele, a to i v situaci, kdy zajištěný věřitel nepřistoupil k podání přihlášky své 

pohledávky do insolvenčního řízení. Zajištěnému věřiteli by v takové situaci pouze 

zbývalo se domáhat vyloučení peněžních prostředků z prodeje z majetkové podstaty 

prostřednictvím excindační žaloby. V tomto duchu se vyjádřil i Vrchní soud v Praze, který 

ve svém rozhodnutí uvedl: „Zajištěný věřitel, jehož právo na uspokojení pohledávky ze 

zajištění zaniklo v průběhu konkursu zpeněžením zástavy a peněžní prostředky 

představující výtěžek zpeněžení se nacházejí v majetkové podstatě dlužníka a tyto 

peněžní prostředky jsou v rámci probíhajícího konkursu rozpoznatelné, se může domáhat 

jejich vyloučení vylučovací žalobou (§ 225 InsZ). Jiná práva ve vztahu k majetkové 

podstatě dlužníka z titulu dříve existujícího zástavního práva uplatnit nemůže.“104 

V případě, že je majetek, který spadá do majetkové podstaty a představuje 

zajištění pohledávky zajištěného věřitele a též je zapsán ve veřejném nebo 

neveřejném seznamu, zpeněžen, vydá insolvenční správce bez zbytečného prodlení 

nabyvateli potvrzení o zániku zajištění.105 Ve většině případů insolvenční správce 

novému vlastníkovi majetku potvrzuje zánik zástavních práv za účelem vkladu 

                                                 
104 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 5. 2013, sp. zn. 38 ICm 1236/2012, 101 VSPH 92/2013-

79. 
105 Srov. § 167 odst. 5. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrsgi2q
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nemovitosti do katastru nemovitostí na příslušném katastrálním úřadu. Vydat potvrzení 

o zániku věcných práv ke zpeněženému majetku ukládá insolvenčnímu správci kromě 

ustanovení § 167 InsZ též i ustanovení § 300 insolvenčního zákona. Právní úprava 

obsažena v ustanovení § 300 InsZ týkající se vyrozumění různých osob a subjektů 

o zpeněžení majetkové podstaty je nepochybně širší, nicméně faktem zůstává, 

že v případě povinnosti uložené insolvenčnímu správci spočívající ve vydání 

předmětného potvrzení novému nabyvateli se jedná v insolvenčním zákoně o duplicitní 

právní úpravu téhož institutu. 

Na nabyvatele majetku, který byl součástí majetkové podstaty, tak nepřechází 

vady ani dluhy, které na majetku vázly. To ovšem neplatí bezvýjimečně, insolvenční 

zákon stanovuje odchylně od obecného režimu, že v určitých situacích k přechodu 

závazků váznoucích na věci dojde též. Prvním takovým případem upraveným 

v insolvenčním zákoně v ustanovení § 285 odst. 4 je přechod služebností a reálných 

břemen. U služebností a reálných břemen dochází standardně k jejich přechodu, jinými 

slovy nezanikají a jsou i nadále platná. To ovšem neplatí u těch, které jsou v insolvenčním 

řízení neúčinné. Jako neúčinné lze na základě ustanovení § 248 odst. 3 InsZ označit věcná 

břemena, která tíží majetkovou podstatu, jejich vznik je datován do doby následující 

potom, co nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, a je spojen 

s nápadně nevýhodnými podmínkami. Takto vymezená věcná břemena 

během insolvenčního řízení postupně oslabují, protože okamžikem, kdy je prohlášen 

konkurs, dojde k tomu, že se stávají neúčinnými. V případě, že dojde ke zpeněžení 

majetku, který tíží, zanikají úplně. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, aby v insolvenčním řízení v souvislosti se 

zpeněžením majetkové podstaty nedošlo k přechodu věcných práv, je třeba, aby byly 

současně dodrženy dvě podmínky. První z nich je, že věcné břemeno vznikne potom, 

co nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Druhá pak, že jejich vznik 

musí provázet nápadně nevýhodné podmínky. Budou-li obě podmínky naplněny, věcná 

břemena budou neúčinná ze zákona.106 Nicméně je třeba uznat, že posouzení oněch 

                                                 
106 HÁSOVÁ, Jiřina a kol.: Insolvenční zákon. Komentář 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 1097 a 

1098. 
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„nápadně nevýhodných podmínek“ je v praxi značně obtížné, zdlouhavé a působí celou 

řadu problémů. Je tomu tak především proto, že insolvenční zákon neobsahuje jasná 

kritéria, dle kterých by nevýhodnost měla být posuzována. Ačkoli to není v insolvenčním 

zákoně výslovně uvedeno, s ohledem na právní jistotu lze konstatovat, že o tom, zda je 

konkrétní věcné břemeno účinné, či není, by měl autoritativně rozhodovat insolvenční 

soud prostřednictvím usnesení vydaného v rámci vykonávaného dohledu nad 

insolvenčním řízením. 

Pokud dochází v rámci insolvenčního řízení ke zpeněžení celého obchodního 

závodu či jeho části jedinou smlouvou, ukládá ustanovení § 291 odst. 1, respektive § 292 

InsZ, že na nabyvatele přecházejí práva a závazky, které se k prodeji vztahují, a rovněž 

i ty, jež vyplývají z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům závodu dlužníka. 

Před novelou insolvenčního zákona provedenou zákonem č. 294/2013 Sb. na nabyvatele 

závodu přecházely pouze pracovněprávní povinnosti a práva. Zákonodárce však 

přistoupil k rozšíření přecházejících práv a závazků. Od nabytí účinnosti novely tak došlo 

k přechodu na nabyvatele všech práv a závazků, které se závodem souvisí. Je třeba 

ovšem poznamenat, že kupující nepřejímá pohledávky proti dlužníkovi, které vznikly 

před nabytím účinnosti kupní smlouvy. 

V důsledku zpeněžování majetku nacházejícím se v majetkové podstatě může 

dojít k situaci, kdy je zpeněžena nemovitost dlužníka, ve které dlužník sám bydlí nebo ji 

obývá jeho rodina. Dle ustanovení § 285 odst. 2 InsZ je takovou nemovitost dlužník 

povinen vyklidit. Zpeněžením totiž dlužník přichází o právní titul k nemovitosti a již ji 

není oprávněn nadále užívat. Pokud se k vyklizení dlužník dobrovolně nemá, je na 

nabyvateli, aby se vyklizení domáhal u soudu. Tento případný spor by pak byl řešen 

mimo insolvenční řízení, nejednalo by se tedy o incidenční spor projednávaný před 

insolvenčním soudem. Aby nabyvatel dosáhl vyklizení nemovitosti ze strany dlužníka, 

nezbývá mu než podat žalobu na vyklizení u okresního soudu v místě, kde se předmětná 

nemovitost nachází.107 Když nový majitel nemovitost nabyde, nemusí rodině dlužníka 

ani dlužníkovi samotnému dávat výpověď, protože se v tomto případě nejedná o nájem 

a právo dlužníka a jeho rodiny k užívání nemovitosti zaniká přímo ze zákona. 

                                                 
107 Srov. § 88 písm. b) OSŘ. 
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Ve třetím odstavci stejného ustanovení (§ 285 InsZ) zákonodárce stanovil nárok 

dlužníka, který musel vyklidit svou bývalou nemovitost, na bytovou náhradu. 

Bytové náhrady se ovšem dlužník již nedomůže, protože insolvenční zákon odkazuje na 

starou právní úpravu obsaženou v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. Nová právní 

úprava v zákoně č. 89/2012 již poskytování bytových náhrad nikterak neupravuje. 

V přechodných ustanoveních účinného občanského zákoníku je pak stanoveno 

v ustanovení § 3029 odst. 1 následující: „Dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, 

která se tímto zákonem zrušují, vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení 

tohoto zákona.“ Není tedy žádných pochyb o tom, že dlužník již nemá na bytovou 

náhradu nárok, ustanovení § 285 odst. 3 InsZ lze tedy pokládat za obsoletní. 

Ještě si dovolím poznámku na závěr v souvislosti se zpeněžováním nemovitosti 

v insolvenčním řízení. Hásová ve svém komentáři uvádí, že insolvenční správce by měl 

aktivně informovat zájemce o koupi nemovité věci o tom, zda prodávaná nemovitost 

slouží dlužníkovi k bydlení.108 Je nepochybné, že tato informace má minimálně potenciál 

ovlivnit výši ceny prodávané nemovitosti. Skutečnost, že dlužník či jeho rodina 

v nemovitosti bydlí, nese pro nabyvatele riziko, že nebude dobrovolně vyklizena, a tudíž 

bude muset dojít ke sporu před soudem, může cenu nemovitosti snížit. Souhlasím 

s Hásovou, že v situaci, kdy nemovitost dlužník ani jeho rodina obývat nebude, se jeví 

postup, kdy o této skutečnosti insolvenční správce aktivně informuje zájemce, jako 

vhodný. Na druhou stranu, pokud by prodávaná nemovitost dlužníkovi či jeho rodině 

k bydlení sloužila, si nemyslím, že by tuto informaci měl správce aktivně mezi zájemce 

o koupi šířit. Netvrdím ovšem, že by takovouto informaci měl insolvenční správce 

zamlčovat v situaci, kdy by na ni byl přímo zájemcem o koupi dotázán. K tomuto názoru 

jsem došel na základě toho, že insolvenční správce se má snažit především o co největší 

uspokojení dlužníkových věřitelů, z toho plyne, že by se měl tedy vyvarovat všeho, co by 

uspokojení věřitelů potencionálně zmenšovalo. 

Ještě než přejdu k jednotlivým způsobům zpeněžení majetku v majetkové 

podstatě, tak se pozastavím u střetu práv, ke kterému dochází při zpeněžení majetku 

                                                 
108 HÁSOVÁ, Jiřina a kol.: Insolvenční zákon. Komentář 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 1097 a 

1098. 
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v majetkové podstatě, pokud bylo v rámci trestního řízení rozhodnuto, že tento majetek 

bude sloužit k zajištění uspokojení obětí trestného činu. Trestní řád v ustanovení § 47 

odst. 1 stanovuje: „Byla-li poškozenému způsobena trestným činem škoda nebo 

nemajetková újma, nebo získal-li obviněný takovým trestným činem na jeho úkor 

bezdůvodné obohacení, lze nárok až do pravděpodobné výše škody nebo nemajetkové 

újmy nebo až do pravděpodobného rozsahu bezdůvodného obohacení zajistit na 

majetku obviněného.“ V praxi může nastat situace, kdy se obviněný, který poškozenému 

způsobil škodu, nemajetkovou újmu, nebo se na jeho úkor neoprávněně obohatil, 

dostane do finančních potíží, které skončí insolvenčním řízením. Část majetku 

obviněného přitom na základě rozhodnutí soudu, popřípadě státního zástupce slouží 

jako zajištění nároku obviněného. Tuto situaci řeší právní úprava, která byla 

zakomponována do insolvenčního zákona novelou přijatou ve spojitosti se vznikem 

zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Konkrétně se nalézá v ustanovení § 283 

odst. 3 InsZ, které umožňuje zpeněžení majetku dlužníka, který slouží jako zajištění 

nároku poškozeného v důsledku rozhodnutí vydaného v trestním řízení, pouze tehdy, 

pokud k tomu dostane insolvenční správce od příslušného orgánu činného v trestním 

řízení souhlas. Pokud dojde k udělení souhlasu, zpeněžení majetku a dosažený výtěžek 

přesahuje částku, která byla určena k zajištění nároku poškozeného, použije se zbývající 

výtěžek k rozdělení mezi věřitele. K rozdělení zbytku výtěžku by nedošlo pouze tehdy, 

pokud by orgány činné v trestním řízení insolvenčnímu správci sdělily do třiceti dnů, 

že se zajištění vztahuje i na zbytek výtěžku a k rozdělení mezi věřitele ho tak nelze použít. 

  

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6nbv
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5.1  Způsoby zpeněžení majetkové podstaty 

 
 

Insolvenční zákon nabízí v ustanovení § 286 odst. 1 insolvenčnímu správci 

možnosti, jakými lze majetkovou podstatu v rámci insolvenčního řízení zpeněžit. 

Zmíněné ustanovení v taxativním výčtu způsobů zpeněžení majetkové podstaty uvádí: 

 

a) prodej prostřednictvím veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných 

dražbách; 

 

b) prodej movitých a nemovitých věcí na základě ustanovení upravujících výkon 

rozhodnutí obsažených v občanském soudním řádu; 

 

c) prodej majetku mimo dražbu; 

 

d) prodej majetkové podstaty v dražbě, která je prováděna soudním 

exekutorem dle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 120/2001 

Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 

 

Jednotlivou úpravu každé z vyjmenovaných možností zpeněžení majetkové 

podstaty, kterým budu věnovat zvýšenou pozornost v následujících podkapitolách, 

pak insolvenční zákon obsahuje v ustanoveních § 287 až 289a. Nicméně následujících 

několik řádek bude i nadále patřit ustanovení § 286 InsZ. Dle jeho druhého odstavce volí 

způsob zpeněžení majetkové podstaty insolvenční správce. K tomu ovšem potřebuje 

souhlas věřitelského výboru. Předmětné ustanovení tak jen potvrzuje, že insolvenční 

zákon klade velký důraz na vůli věřitelů, kteří ji mohou udělením, či případně 

neudělením souhlasu insolvenčnímu správci se způsobem zpeněžení majetku 

v majetkové podstatě v insolvenčním řízení promítnout. K tomu, aby předmětný souhlas 

věřitelského výboru insolvenční správce získal, je třeba, aby mu určitý způsob zpeněžení 

sám navrhl. V případě, že s navrženým způsobem věřitelský výbor souhlasí, 
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lze doporučit správci, aby tento souhlas zachytil v písemné podobě, například ve formě 

zápisu pocházejícího z jednání věřitelského výboru, ke kterému pak sám insolvenční 

správce připojí svůj podpis. V tomto případě je třeba, aby zápis obsahoval jednotlivé 

části majetkové podstaty a u nich uvedené konkrétní zamýšlené způsoby jejich 

zpeněžení, případně jediný způsob prodeje pro všechen majetek nacházející se 

v majetkové podstatě v situaci, když by byla majetková podstata zpeněžena jedinou 

smlouvou. 

Jestliže věřitelský výbor neposkytne insolvenčnímu správci svůj souhlas, 

insolvenční správce svůj návrh doplní nebo přistoupí k předložení nového návrhu. Pokud 

by ovšem na svém původním návrhu trval například proto, že se domnívá, že jiné 

způsoby zpeněžení by mohly vést k újmě věřitelů a jsou tak v rozporu s jejich společným 

zájmem, může o poskytnutí souhlasu požádat schůzi věřitelů, která má možnost udělení 

souhlasu pro sebe atrahovat dle ustanovení § 46 odst. 2 InsZ. V případě, kdy se schůze 

věřitelů v usnesení ztotožní s názorem věřitelského výboru o nevhodnosti zvoleného 

způsobu zpeněžení majetkové podstaty, přísluší insolvenčnímu správci právo podat 

návrh na jeho zrušení na základě ustanovení 54 odst. 2 InsZ k insolvenčnímu soudu. 

Následně dané usnesení posoudí insolvenční soud, pokud se dle jeho názoru ukáže, 

že usnesení přijaté schůzí věřitelů jde proti společnému zájmu věřitelů, je oprávněn 

ustanovením § 54 odst. 1 InsZ ke zrušení daného usnesení. I za této situace však 

insolvenční správce k uskutečnění zvoleného způsobu zpeněžení majetkové podstaty 

potřebuje souhlas věřitelského orgánu, jinak k jeho realizaci není oprávněn. Jestliže by 

daný souhlas i přes projevené úsilí insolvenční správce od věřitelského orgánu nezískal, 

přicházela by z jeho strany v úvahu možnost obrátit se na insolvenční soud, který by 

o způsobu zpeněžení majetkové podstaty v rámci prováděného dohledu nad 

insolvenčním řízením dle ustanovení § 10 písm. b) InsZ byl oprávněn rozhodnout. 

Pokud by insolvenční správce zpeněžil majetek, který tvoří majetkovou podstatu, 

v případě, že by potřebnými souhlasy nedisponoval, následovalo by s největší 

pravděpodobností jeho odvolání z funkce. Tedy za předpokladu, že pominu zvláštní 

situace, kdy je zpeněžován majetek například ohrožený zkázou, v nichž insolvenční 

správce souhlasy nepotřebuje. Zpeněžením majetku bez potřebných souhlasů by totiž 
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insolvenční správce standardně naplnil ustanovení § 32 odst. 1 InsZ. Dle tohoto 

ustanovení by takovéto jednání insolvenčního správce představovalo závažné porušení 

důležité povinnosti stanovené zákonem, za které by následně správce mohl být 

insolvenčním soudem na návrh věřitelského orgánu, ale též i bez návrhu, zproštěn 

funkce. Ve stejném duchu se vyjádřil i Vrchní soud v Praze, který ve svém rozhodnutí 

uvedl: „Prodej nemovitosti mimo dražbu bez souhlasu zástupce věřitelů a insolvenčního 

soudu představuje závažné pochybení insolvenčního správce, jež může být důvodem pro 

jeho zproštění funkce, pokud významně zasáhne do práv účastníků řízení a má za 

následek jejich majetkovou újmu.“109 Jestliže následně dojde insolvenční soud a též 

věřitelský výbor k závěru, že jednáním insolvenčního správce nedošlo k újmě, jsou 

oprávněni svůj souhlas se zpeněžením udělit insolvenčnímu správci dodatečně. 

Pakliže mají za to, že zpeněžením bylo zasaženo do oprávněných zájmů věřitelů, 

k udělení dodatečného souhlasu z jejich strany nedojde a též budou uplatňovat námitku 

neúčinnosti. 

 

 

 

 

5.1.1  Zpeněžení veřejnou dražbou 

 

 

V případě zpeněžení majetkových hodnot zahrnutých v majetkové podstatě 

veřejnou dražbou je postupováno dle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon 

č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Odborná veřejnost, například Maršíková,110 tento 

způsob zpeněžení považuje za nejtransparentnější a volá po jeho častém využívání. 

Taktéž i sami insolvenční správci jsou tomuto způsobu nakloněni, o čemž svědčí 

i vyjádření insolvenčních správců Ševčíka a Šebesty, kteří při porovnávání všech způsobů 

                                                 
109 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 4. 2013, sp. zn. 3 VSPH 707/2012-B-101 

MSPH 94 INS 12509/2010 3 VSPH 707/2012-B-101. 
110 MARŠÍKOVÁ, Jolana a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. str. 503. 
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zpeněžení majetkové podstaty uvedli: „Veřejná dražba je … z pohledu správce 

nejbezpečnějším způsobem prodeje majetkových hodnot.“111 V praxi je nejvhodnější 

přistoupit k prodeji veřejnou dražbou především v případech, kdy majetkovou podstatu 

tvoří majetek, který je veřejností hojně poptávaný. Jako typický příklad takovéhoto 

majetku může sloužit nemovitá věc. 

Insolvenční správce je oprávněn zvolit dražebníka dle vlastního výběru a uzavřít 

s ním smlouvu o provedení dražby. Tuto smlouvu následně schválí věřitelský výbor, 

pokud by k tomu nedošlo, smlouva by nenabyla účinnosti a k dražbě by nemohlo být 

přistoupeno.112 I z toho je patrná již výše zmíněná tendence uplatňování posíleného 

vlivu věřitelů napříč celým insolvenčním zákonem, v tomto případě v procesu 

zpeněžování majetkové podstaty. Neschválená smlouva věřitelským výborem mezi 

insolvenčním správcem a dražitelem by nicméně byla nadále platná i přesto, že by se dle 

ní nemohlo postupovat. Je zřejmé, že tento stav není žádoucí, protože by vedl jen ke 

zbytečně vynaloženým nákladům. Insolvenčnímu správci se tak dá doporučit, ačkoli to 

po něm insolvenční zákon nepožaduje, aby před uzavřením smlouvy s dražitelem zjistil 

stanovisko věřitelského výboru, a výše nastíněné situaci tak dokázal předcházet. 

Insolvenční zákon u tohoto způsobu zpeněžení nestanovuje, aby s ním vyslovil souhlas 

též insolvenční soud. 

Samotný postup vlastní dražby má na starosti dražebník. Insolvenční správce má 

za úkol mu obstarat potřebné podklady a též přimět dlužníka k součinnosti, například 

zajistit přístup do dražené nemovité věci. Je třeba míti na paměti, že ustanovení § 18 

odst. 3 zákona o veřejných dražbách stanovuje limity odměn dražebníka. Dle tohoto 

ustanovení může odměna dražebníka činit maximálně 10 % výtěžku dražby, a to až do 

částky 1 000 000 Kč, kterou lze zvýšit o 1 % z ceny dosažené vydražením přesahující 

10 000 000 Kč. Upozorňuji ovšem, že pokud je zpeněžován majetek představující 

zajištění, mohou být z výtěžku dražby odečteny náklady v maximální výši „pouze“ 5 %.113 

Tuto hranici lze překročit jen se souhlasem zajištěného věřitele. V případě zpeněžení 

                                                 
111 ŠEVČÍK, Daniel a ŠEBESTA, Jiří.: Majetková podstata a její zpeněžení, Bulletin advokacie č. 9 rok 

2012, str. 33. 
112 Srov. § 287 odst. 2 InsZ. 
113 Srov. § 298 odst. 4 InsZ. 
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majetku, který slouží jako zajištění, je tak třeba, aby odměna dražitele respektovala 

požadavky dané insolvenčním zákonem a byla tedy nižší než 5 % výtěžku, nebo v situaci, 

když by tuto hranici překročila, by ji zajištěný věřitel schválil. 

Jestliže dojde v souvislosti s provedením dražby ke sporu, může se oprávněná 

osoba domáhat její neplatnosti dle ustanovení § 24 odst. 3 zákona o veřejných dražbách. 

K řešení takovéhoto sporu pak bude místně příslušný okresní soud podle místa, kde 

dražba proběhla na základě ustanovení § 88 písm. h) OSŘ. Podmínky, které je potřeba 

naplnit, aby byla dražba shledána jako neplatná, vymezil ve svém rozhodnutí Nejvyšší 

soud: „Veřejná dobrovolná dražba je neplatná, jen jestliže její neplatnost vyslovil soud; 

neplatnost této dražby přitom soud nemůže posuzovat v jiném řízení než v řízení podle 

ustanovení § 24 odst. 3 zákona o veřejných dražbách, a to ani jako otázku předběžnou. 

Soud přitom může vyslovit neplatnost veřejné dobrovolné dražby, jen jestliže byl splněn 

některý z důvodů neplatnosti dražby, jež jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 24 odst. 

3 zákona o veřejných dražbách, jestliže žalobu o určení neplatnosti dražby podala osoba, 

která je k návrhu podle tohoto ustanovení oprávněna (legitimována) a byla-li žaloba 

podána v prekluzivní lhůtě uvedené v tomto ustanovení.“114 

 

 

 

 

5.1.2  Zpeněžení prodejem movitých a nemovitých věcí 

 

 

Jakou druhou možnost v pořadí zpeněžování majetku v majetkové podstatě 

uvádí insolvenční zákon zpeněžení prodejem movitých a nemovitých věcí, které probíhá 

dle úpravy obsažené v občanském soudním řádu. Konkrétně dle ustanovení § 323 a násl. 

OSŘ v případě prodeje movitých věcí a dle ustanovení § 335 a násl. OSŘ, pokud jde o věci 

nemovité. Jedná se o soudní prodej. Taktéž jako v případě prodeje majetku v dobrovolné 

                                                 
114 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 6. 2006, sp. zn. 29 Odo 777/2006. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6mrwfzygmmru
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6mrwfzygmmru
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dražbě jde o postup transparentní, nicméně značně zdlouhavý a těžkopádný. Podle 

Hásové115 přistupuje k tomuto způsobu zpeněžení insolvenční správce, pakliže nechce, 

aby byla majetková podstata zatěžována dalšími výdaji, a též, když není hlavní důraz 

kladen především na rychlost realizace. Výhoda tohoto způsobu zpeněžení je nižší 

nákladnost oproti ostatním možnostem zpeněžení, i přesto je však insolvenčními správci 

v praxi využíván minimálně.116 

Jestliže si tento způsob zpeněžení insolvenční správce zvolí, bude postupovat 

podle ustanovení § 288 InsZ. Návrh insolvenční správce podá u místně příslušného 

obecního soudu dlužníka, jsou-li zpeněžovány věci movité, případně soudu, který má ve 

svém obvodu zpeněžovanou nemovitost. K návrhu pak připojí rozhodnutí o prohlášení 

konkursu, kladné stanovisko věřitelského výboru s tímto zvoleným způsobem zpeněžení 

a soupis majetkové podstaty, který musí potvrdit insolvenční soud. Za splnění těchto 

podmínek bude moci následně příslušný soud nařídit prodej zpeněžovaných věcí. 

Okresní soud bude doručovat svá rozhodnutí výhradně insolvenčnímu správci, jakožto 

jedinému účastníku řízení dle ustanovení § 288 odst. 3 InsZ. Taktéž z uvedeného 

ustanovení vyplývá, že je insolvenční správce oprávněn podat proti rozhodnutím 

okresního soudu odvolání. Insolvenční správce je taktéž osoba, které bude vydán 

soudem výtěžek zpeněžení. 

 

 

 

 

5.1.3  Zpeněžení prodejem mimo veřejnou dražbu 
 

 

Zpeněžení majetkové podstaty prodejem mimo dražbu představuje třetí 

možnost, ke které se může v souvislosti s prodejem aktiv v insolvenčním řízení 

insolvenční správce uchýlit. Prodejem mimo dražbu je myšlen prodej z volné ruky, který 

                                                 
115 HÁSOVÁ, Jiřina a kol.: Insolvenční zákon. Komentář 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 1105. 
116 ŠEVČÍK, Daniel a ŠEBESTA, Jiří.: Majetková podstata a její zpeněžení, Bulletin advokacie č. 9 rok 

2012, str. 33. 
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je uskutečňován na základě úplatných smluv, především pak smluv kupních či smluv 

o postoupení pohledávek. Insolvenční správce tento postup volí velice často, jedná se 

pravděpodobně o nejvyužívanější způsob zpeněžení. Hlavní klad zpeněžení mimo 

dražbu shledávám v tom, že se jedná o nejpružnější postup kapitalizace majetku. 

Insolvenční správce jej bude typicky volit, pokud se mu bude veřejná dražba jevit jako 

neúčelná nebo neekonomická. Taktéž tento způsob správce zvolí v situaci, kdy je 

majetková podstata tvořena majetkem, u kterého je jeho následné určení či užívání 

určitým způsobem limitováno. Rovněž k tomuto způsobu zpeněžení správce přistoupí, 

pokud se se zpeněžovaným majetkem pojí další okolnosti, jichž si je správce vědom, a při 

prodeji je nutné je za účelem co největšího výtěžku zohlednit. Typickými zástupci takto 

vymezeného majetku jsou soubory movitých věcí, např. skladové zásoby; dále 

pohledávky, u kterých je velká pravděpodobnost, že v případě, když by k jejich 

zpeněžování docházelo prostřednictvím veřejné dražby, by náklady s ní spojené značně 

snižovaly přínos majetkové podstatě. Rovněž je tato varianta vhodná pro zpeněžování 

majetku, k jehož vlastnictví či následné distribuci potřebuje nabyvatel splňovat 

specifické podmínky či být držitelem patřičných povolení. To z toho důvodu, že okruh 

případných nabyvatelů může být značně zúžen. Tento příklad tak dopadá na majetek, 

jakým je např. zdravotnický materiál, výbušniny, zbraně, různé druhy chemikálií nebo 

licenční práva. 

Zpeněžení mimo dražbu upravuje ustanovení § 289 InsZ. Taktéž i u tohoto 

způsobu zpeněžení potřebuje insolvenční správce, než k němu přistoupí, souhlas 

věřitelského výboru. Souhlas může obsahovat bližší podmínky týkající se prodeje. Pokud 

stanovené podmínky nejsou v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, měl by se jim 

pokusit insolvenční správce vyhovět. K souhlasu věřitelského výboru je insolvenční 

správce povinen též připojit i souhlas insolvenčního soudu. Udělený souhlas 

insolvenčního soudu má podobu rozhodnutí, které je vydáno v rámci dohlédací 

činnosti117 nad insolvenčním řízením, a není možné jej tak napadnout skrze odvolání,118 

                                                 
117 Srov. § 11 odst. 1 InsZ. 
118 Srov. § 91 InsZ. 
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což vyplývá i z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.119 Za upozornění jistě stojí, že návrh 

insolvenčního správce a věřitelského výboru není pro insolvenční soud závazný. Soud tak 

může opatřit svůj souhlas dalšími podmínkami, kterými je následně insolvenční správce 

povinen při prodeji majetku se řídit. Insolvenční soud si může například vymínit, 

k jakému datu má dojít nejpozději k uhrazení kupní ceny, nebo že se nabyvatelem 

majetku stane osoba, která nabídne nejvyšší nabídku. Taktéž je možné, že insolvenční 

soud udělí souhlas ke zpeněžení pouze na určitou dobu, případně ho kdykoli vezme zpět. 

Pokud by došlo ke zpeněžení mimo veřejnou dražbu bez souhlasu soudu, jednalo by se 

o neplatné právní jednání, jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího soudu: „Rozhodnutí, jímž 

soud uděluje souhlas, aby správce konkursní podstaty zpeněžil prodejem mimo dražbu 

věci pojaté do soupisu konkursní podstaty, není odkládací podmínkou ve smyslu § 36 

ObčZ 1964, nýbrž předpokladem platnosti právního úkonu správce konkursní podstaty 

(prodeje mimo dražbu), jehož absence má za následek neplatnost právního úkonu.“120 

 Výjimku121 z povinnosti opatřit si před zpeněžením souhlas věřitelského výboru 

a insolvenčního soudu představuje prodej aktiv, pokud jsou ohroženy rychlou zkázou 

nebo jímž hrozí znehodnocení, a taktéž věcí, k jejichž prodeji běžně dochází v souvislosti 

s provozováním závodu dlužníka. Zákonodárce pro tyto případy zpeněžování majetkové 

podstaty stanovil odlišný režim především z toho důvodu, že opatření potřebných 

souhlasů by mohlo celý proces prodeje značně zbrzdit. V důsledku toho by mohlo dojít 

k nenávratné ztrátě hodnoty majetku, a tím pádem i k újmě věřitelů. 

 U majetku ohroženého zkázou (např. sezónní ovoce) se jeví výjimka jako jasně 

zdůvodněná a nepůsobí téměř žádné problémy v praxi. V konkrétním případě, kdy 

majetek podléhající rychlé zkáze představuje například sezónní ovoce, by hrozilo, že se 

zkazí dříve, než insolvenční správce obdrží souhlasy k jeho zpeněžení, tudíž by jeho 

hodnota následně byla rovna téměř nule. 

 V případě zcizování věcí při pokračujícím provozu dlužníkova závodu není situace 

na první pohled tak jasná. Zákonodárce vyhradil pro tento majetek výjimečný postup 

                                                 
119 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 11. 2010, sp. zn. 1 VSPH 1036/2010-B-148 o odvolání 

proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 10. 2010, č.j. MSPH 60 INS 4476/2008-B-143. 
120 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 12. 2004, sp. zn. 29 Odo 31/2004. 
121 Srov. § 289 odst. 1 InsZ. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmmzw
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmmzw
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zpeněžování za účelem podpory pokračování chodu závodu. Zákonodárce touto úpravou 

umožňuje insolvenčnímu správci operativně reagovat a rozhodovat při provozu závodu. 

V případě, že by se na zpeněžování majetku v souvislosti s provozem závodu výjimka 

nevztahovala a insolvenční správce by musel plnit formální postupy u každé jednotlivě 

prodávané věci, k jejímuž prodeji při obvyklém chodu závodu běžně dochází, by bylo 

udržení chodu závodu velice problematické. Troufám si dokonce tvrdit, že téměř 

nemožné. Problematická je ovšem otázka, který majetek lze ještě podřadit pod „věci 

běžně zcizované při pokračujícím provozu dlužníkova podniku“ citovaného ustanovení 

§ 289 odst. 1 InsZ. Režim zcizovaného majetku tak musí být posuzován především 

s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem a k předmětu podnikání daného závodu. 

Pro prodej výrobků běžně produkovaných závodem insolvenční správce souhlasy 

potřebovat nebude, spadají totiž pod definici v citovaném ustanovení výše. Pokud by 

ovšem došlo k prodeji například nemovitostí či výrobních strojů, které nepředstavují 

běžně nabízený produkt závodu, insolvenční správce by si souhlas opatřit již musel. 

Jestliže by panovaly pochybnosti, zda zpeněžovaný majetek spadá, či nikoliv pod 

předmětné ustanovení insolvenčního zákona, lze insolvenčnímu správci jen doporučit, 

aby si před jeho zpeněžením opatřil stanovisko věřitelského výboru nebo insolvenčního 

soudu. 

 Zvláštností prodeje mimo dražbu, jak stanovuje ustanovení § 289 odst. 2 InsZ, je, 

že kupní cena zcizovaného majetku může být stanovena i pod cenou odhadní. 

Insolvenční správce je oprávněn ji takto stanovit s ohledem na náklady, které by jinak 

vznikly v souvislosti se správou zpeněžovaného majetku. Insolvenční správce by měl 

porovnat přínos okamžitého prodeje pod cenou s prodejem za cenu odhadní, u kterého 

panuje riziko, že bude trvat déle, a tudíž jsou s ním spojeny větší náklady na správu 

prodávaného majetku. Následně by měl zvolit takovou variantu, která se mu jeví jako 

nejvhodnější. 

 Dalším specifikem, jak vymezuje odstavec třetí stejného ustanovení (§ 289 InsZ), 

je stanovená tříměsíční lhůta, ve které lze napadnout žalobou platnost smlouvy, 

na jejímž základě byl majetek zpeněžen. Začátek běhu lhůty se pojí k okamžiku 

zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku. K podání žaloby je oprávněn každý účastník 
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insolvenčního řízení a též i třetí osoby, pokud jim k tomu svědčí právní zájem. Takovou 

třetí osobou může být například neúspěšný zájemce o koupi zpeněžovaného majetku, 

jak plyne z rozhodnutí Nejvyššího soudu: „Neúspěšný účastník obchodní veřejné soutěže 

je věcně legitimován k podání žaloby na určení neplatnosti smlouvy uzavřené na základě 

výsledků soutěže mezi vyhlašovatelem a vybraným účastníkem soutěže.“122 

K rozhodování o žalobě je příslušný insolvenční soud a bude se jednat o incidenční 

spor.123 

Stanovenou lhůtu můžeme chápat jako snahu zákonodárce o koncentraci řízení. 

V této souvislosti je třeba upozornit na novelu insolvenčního zákona č. 64/2017, která 

takto stanovenou lhůtu prolamuje, když stanovila, že žalobu lze podat i po uplynutí lhůty 

v případě, že nabyvatel nebyl v dobré víře. Dobrou víru pak soudy musí posuzovat jak ze 

subjektivního, tak i objektivního hlediska, jak vyplývá z usnesení Ústavního soudu.124 

Není tedy možné konstatovat, že nabyvatel byl v dobré víře jen na základě jeho osobního 

přesvědčení. 

„Při rozhodování o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli (§ 298 InsZ) 

insolvenční soud zásadně nepřihlíží k dosud neskončeným řízením o žalobách na 

neplatnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění mimo 

dražbu (§ 289 odst. 3 InsZ).“125 Z citovaného usnesení Vrchního soudu v Praze plyne, 

že skutečnost spočívající v tom, že ještě nedošlo ke skončení řízení o žalobě, která 

napadá zpeněžení, nemá vliv na rozvrh výtěžku či jeho vyplacení zajištěnému věřiteli. 

  

                                                 
122 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. 4. 1997, sp. zn. 2 Odon 8/96. 
123 Srov. § 159 odst. 1 písm. f) InsZ. 
124 Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2004, sp. zn. III. ÚS 50/04. 
125 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 2. 2012, sp. zn. MSPH 60 INS 628/2011, 1 VSPH 

230/2012-B-740. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrshe4a
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrsha4q
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5.1.4  Zpeněžení soudním exekutorem 
 

 

Zpeněžení majetkové podstaty soudním exekutorem je věnováno ustanovení 

§ 289a InsZ. Jedná se o nové ustanovení, jež bylo včleněno do insolvenčního zákona 

novelou č. 64/2017 Sb. Zákonodárce k jeho zařazení přistoupil z důvodu rozdílného 

pojetí odpovědi na otázku ze strany soudů, zda je možné, aby obsah majetkové podstaty 

zpeněžoval soudní exekutor. Odlišné a taktéž někdy naprosto protichůdné názory se 

objevují v judikátech například Vrchního soudu v Olomouci. Ve svém usnesení126 

z pátého dubna 2016 shledal prodej věcí zařazených v majetkové podstatě veřejnou 

dražbou prováděnou soudním exekutorem jako možný. Stejný soud v odlišném složení 

senátu nicméně ještě tentýž měsíc rozhodl127 v naprosto opačném duchu. V druhém 

případě tedy došel k názoru, že daný způsob zpeněžení nebylo možné provést. 

Ke druhému zmíněnému úsudku se přiklonil i Ústavní soud ve svém usnesení.128 

Zákonodárce na vzniklou situaci zareagoval formou novely a výslovně tento způsob 

zpeněžení zařadil do insolvenčního zákona. 

Jedná se o zvláštní formu dobrovolné dražby dle ustanovení § 17 a násl. zákona 

o veřejných dražbách. Kromě ustanovení tohoto zákona se na dražbu prováděnou 

exekutorem aplikuje přiměřeně i občanský soudní řád a taktéž úprava prodeje movitých 

a nemovitých věcí obsažená v exekučním řádu. Jedním z ustanovení, které se na 

zpeněžení exekutorem použijí, je § 76 exekučního řádu, které umožňuje exekutorovi 

provádět dražbu movitých a nemovitých věcí pouze na základě návrhu insolvenčního 

správce v případě, že je správce oprávněn s věcmi disponovat. 

Další ustanovení, na které si dovolím upozornit, je § 57 exekučního řádu, 

jež vylučuje uvedení v předešlý stav. Pokud dojde k udělení příklepu, zaplacení 

vydražené movité věci a jejímu převzetí ze strany vydražitele ve smyslu ustanovení § 330 

OSŘ, tak se vydražitel stává jejím vlastníkem. Jde-li o nemovitou věc, vydražitel ji nabyde, 

                                                 
126 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. 4. 2016, sp. zn. KSBR 45 INS2022/2014, 2 VSOL 

1004/2015-B-30. 
127 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 4. 2016, sp. zn. 3 VSOL 1227/2015. 
128 Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2016, sp. zn. I.ÚS 28/16. 
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jestliže zaplatí nejvyšší podání a usnesení o příklepu se stane pravomocné, jak stanovuje 

ustanovení § 336l odst. 2 OSŘ. V obou případech tedy dojde k platnému nabytí 

vlastnického práva k věci i v případě, kdy podmínkám konání dražby nebylo vyhověno. 

Za takto případně vzniklou škodu pak bude odpovědný exekutor.129 

Vzhledem ke specifičnosti insolvenčního řízení se na zpeněžení exekutorem 

neuplatní ustanovení občanského soudního řádu a exekučního řádu, která se týkají 

uplatňování práv, která nepřipouští provedení dražby. Též se nebudou aplikovat ani 

ustanovení ohledně přihlašování pohledávek, rozvrhu, usnesení o ceně nebo popěrného 

práva věřitelů.130 Exekutor bude při prodeji věcí vycházet ze soupisu majetkové podstaty, 

nebude tak sám zjišťovat, který majetek má být předmětem zpeněžení. 

Na závěr se vrátím k ustanovení § 289a InsZ, které je v insolvenčním zákoně 

věnované zpeněžení exekutorem, jak jsem již naznačil výše. Dle druhého odstavce 

tohoto ustanovení provádí dražbu soudní exekutor na základě návrhu insolvenčního 

správce. Obsahově se jedná o totožnou úpravu, jaká se objevuje ve výše zmíněném 

ustanovení § 76 exekučního řádu. Dále úprava v insolvenčním zákoně stanovuje 

předpoklad pro nabytí účinnosti smlouvy o provedení dražby, který spočívá ve schválení 

smlouvy věřitelským výborem. 

 

 

 

 

5.2  Specifické případy zpeněžení majetkové podstaty 

 

 

V této podkapitole se zaměřuji na zpeněžení majetku obsaženého v majetkové 

podstatě, který je zpeněžován jedním ze čtyř výše popsaných způsobů, ale jež se určitým 

způsobem vymyká od běžného režimu. První takovýto případ představuje zpeněžování 

                                                 
129 KASÍKOVÁ, Martina. a kol.: Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 272. 
130 HÁSOVÁ, Jiřina a kol.: Insolvenční zákon. Komentář 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 1112 a 

1113. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
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majetku, který je předmětem stále probíhajícího excindačního řízení. Ačkoli není 

excindační řízení pravomocně skončeno, oprávnění insolvenčního správce ke zpeněžení 

aktiv, ohledně kterých se vede spor, vyplývá z prvoinstančního rozhodnutí insolvenčního 

soudu, který dal insolvenčnímu správci za pravdu. Insolvenční správce tak může majetek 

zpeněžit, nicméně k rozvrhu výtěžku a uspokojení věřitelů může dojít až poté, co bude 

spor pravomocně rozhodnut. Do té doby je nezbytné zpeněžením získané prostředky 

deponovat, následně s nimi bude naloženo dle výsledku excindačního sporu ve smyslu 

ustanovení § 225 odst. 5 InsZ. 

Další případ tvoří zpeněžení obchodního závodu ve vlastnictví dlužníka. 

Obchodní závod lze na základě ustanovení § 290 InsZ zpeněžit jedinou smlouvou. 

Zákonodárce zde umožňuje insolvenčnímu správci závod zpeněžit jako celek. Insolvenční 

správce bude postupovat obdobně, jako když přistupuje ke zpeněžení majetku mimo 

dražbu. Než bude moci závod správce zpeněžit, je povinen si opatřit souhlasy 

věřitelského orgánu a insolvenčního soudu. Dle ustanovení § 290 odst. 2 InsZ pak 

výtěžek získaný prodejem závodu tvoří součást celkového výtěžku zpeněžení majetkové 

podstaty. Není tedy možné, aby finanční prostředky získané zpeněžením závodu jednou 

smlouvou sloužily jen ke krytí těch závazků, které se dotýkají závodu. 

Třetí situaci, již jsem se rozhodl do této podkapitoly zařadit, představuje 

problematika zpeněžování majetku, který zároveň slouží jako zástava. Jinými slovy 

zajišťuje pohledávku insolvenčního věřitele. Na první pohled by se mohlo jevit, že jde 

o dílčí a v celém procesu insolvenčního řízení marginální jev. Osobně mám ale za to, 

že se jedná o jednu z nejdůležitějších otázek. V praxi bývá totiž velice časté, 

že nejhodnotnější, troufám si dokonce tvrdit, že v podstatě jakýkoli cenný majetek 

dlužníka, slouží jako předmět zástavy. Nejde o nijak nepřirozený jev. Pokud k této situaci 

nedošlo již dříve, pak typicky nastává, když se v budoucnu insolvenční dlužník snaží 

odvrátit insolvenci tím, že si opatřuje finanční prostředky pomocí úvěru, který zajistí 

prostřednictvím svého majetku. Můžeme tedy konstatovat, že valná většina 

hodnotného majetku obsaženého v majetkové podstatě, který je v insolvenčním řízení 

zpeněžován, je předmětem zajištění pohledávky zajištěného věřitele. Vzhledem k tomu 

je obzvláště důležité, aby zákonná úprava byla jasná, nevzbuzovala žádné nevyjasněné 
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otázky a v praxi tak bylo postupováno dlouhodobě konstantním způsobem. 

S politováním ovšem konstatuji, že se takto v minulosti nedělo. 

Zpeněžování věcí, práv, pohledávek nebo jiných majetkových hodnot sloužících 

k zajištění pohledávky upravuje insolvenční zákon v ustanovení § 293. Dle něj je 

insolvenční správce povinen postupovat při zpeněžení dle pokynů zajištěného věřitele. 

Ohledně charakteru ustanovení § 293 InsZ se v minulosti vedla bouřlivá diskuze mezi 

odbornou veřejností. Její část nahlížela na úpravu v předmětném ustanovení jako na 

pokračování, jinými slovy doplnění, obecné úpravy o pokyn zajištěného věřitele. Zatímco 

druhá část odborné veřejnosti jej měla za speciální ustanovení k obecné úpravě.  

Pro názornost uvedu, jak by bylo postupováno podle těchto odlišných koncepcí 

v praxi. První koncepce by v případě veřejné dražby pro insolvenčního správce 

znamenala, že by si byl povinen opatřit souhlas věřitelského orgánu a dále se řídil pokyny 

zajištěného věřitele. V situaci, kdy by byl majetek zpeněžován mimo dražbu, by pak 

musel obdržet též souhlas insolvenčního soudu. Pokud by se ukázal jako správný druhý 

náhled na danou problematiku, insolvenční správce by souhlas věřitelského orgánu či 

insolvenčního soudu ani v jedné z výše zmíněných možností zpeněžení nepotřeboval. 

Řídil by se proto jen pokyny zajištěného věřitele. 

Část odborné veřejnosti zastávající první zmíněný názor vycházela z toho, 

že pokud by souhlas věřitelského orgánu nebyl pro zpeněžení potřeba a insolvenční 

správce by se tak řídil jen pokyny zajištěného věřitele, došlo by tím k popření hlavní 

myšlenky insolvenčního řízení spočívající v kolektivním uspokojování věřitelů. 

Taktéž poukazovala na situace, kdy hodnota zástavy převyšovala výši zajištěné 

pohledávky. Pokud by ustanovení § 293 InsZ bylo speciální k obecné úpravě, tak by dle 

ní reálně v těchto případech hrozilo, že by mohli nezajištění věřitelé velice snadno přijít 

ke škodě, jelikož zajištěný věřitel by nebyl nikterak motivován ke zpeněžení majetku 

nejvýhodnějším způsobem za co nejvyšší cenu. Zajištěný věřitel by totiž byl sám 

uspokojen v plné výši, i kdyby prodej majetku byl nevýhodný. Výše přebytku výtěžku 

rozvrhovaná mezi ostatní věřitele by ho tak vůbec nemusela zajímat. V této souvislosti 

si ovšem dovolím upozornit na zastánci první koncepce opomíjenou možnost, 

že insolvenční správce je oprávněn pokyny zajištěného věřitele odmítnout, pokud by se 
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domníval, že jiný způsob zpeněžení by vedl k lepšímu výsledku.131 Pokud by k tomu 

došlo, pokyny by v rámci dohlédací činnosti přezkoumával insolvenční soud. 

Naproti tomu příznivci druhé koncepce vycházeli ze zvláštního postavení 

zajištěného věřitele, které bylo ještě posíleno insolvenčním zákonem oproti 

předcházející právní úpravě. Taktéž argumentovali zásadou „vigilantibus iura scripta 

sunt“132, ze které vyvozovali, že osoba, jež si splnění pohledávky zajistila prostřednictvím 

zástavy, by se měla nacházet ve výhodnější pozici než ta, která tak neprovedla. 

„V průběhu času se aplikační praxe začala přesouvat od první koncepce ke druhé 

a vznikla řada rozhodnutí insolvenčních senátů, která si vzájemně odporovala, podle 

toho, na základě které z koncepcí bylo rozhodováno. Vznikla tak dichotomie jen těžko 

odůvodnitelná a docházelo k situacím, kdy správce žádající v rámci první z koncepcí 

o souhlas insolvenčního soudu ke zpeněžení, dočkal se reakce soudu v tom smyslu, 

že žádá o něco, čeho není třeba.“133 Tento výše popsaný střet mezi dvěma koncepcemi 

trval a postupně eskaloval od nabytí účinnosti insolvenčního zákona. Světlo do něho 

vnesl až judikát Vrchního soudu v Praze z 12. března 2012.134 Vrchní soud v něm označil 

za jediný správný postup insolvenčního správce dle první koncepce. Vrchní soud tedy 

vyjasnil, že ustanovení § 293 InsZ představuje doplnění obecné úpravy. Při zpeněžování 

majetku, který představoval zajištění, tak dle předmětného rozhodnutí musely být 

kumulativně splněny podmínky stanovené v ustanovení § 289 a 293 InsZ. Insolvenční 

správce byl tedy povinen si vždy při zpeněžení zástavy opatřit souhlas věřitelského 

orgánu a v určitých případech i souhlas insolvenčního soudu. Vrchní soud v Praze 

i v následujícím svém rozhodnutí potvrdil výše zmíněné, když v něm uvedl: „Má-li být-

podle pokynů zajištěného věřitele-majetek sloužící k zajištění jeho pohledávky zpeněžen 

smlouvou o prodeji mimo dražbu, platí i ohledně takto zpeněžovaného majetku-nejde-li 

o prodej věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením a o věci běžně 

zcizované při pokračujícím provozu dlužníkova podniku-že k takové smlouvě je třeba 

                                                 
131 Srov. § 293 InsZ. 
132 V českém překladu: „bdělým náležejí práva“. 
133 SIGMUND, Adam.: Zpeněžení zástavy v insolvenci – více otázek než odpovědí, Bulletin advokacie č. 

6 rok 2012, str. 27. 
134 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 3. 2012, sp. zn. 1 VSPH 194/2012-B-36. 
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souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Proto je-li zpeněžen majetek 

sloužící k zajištění pohledávky prodejem mimo dražbu jen podle pokynu zajištěného 

věřitele, bez souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru, výtěžek z toho získaný 

z tohoto důvodu zatím nelze použít na uspokojení pohledávek věřitelů.“135 

Tento stav ovšem neměl dlouhého trvání, zákonodárce na vývoj v judikatuře 

zareagoval v zákoně č. 294/2013, kterým novelizoval insolvenční zákon. Touto novelou 

byl do ustanovení § 293 InsZ zařazen druhý odstavec, z něhož plyne, že pokud zajištěný 

věřitel udělí pokyny ke zpeněžení insolvenčnímu správci, není již třeba souhlasu 

věřitelského orgánu či insolvenčního soudu. Krajský soud v Ústí nad Labem ke změně 

právní úpravy konstatoval: „Je-li zde pokyn zajištěného věřitele, pak se k prodeji mimo 

dražbu, který proběhne po 1. 1. 2014, nevyžadují další souhlasy insolvenčního soudu 

a věřitelského orgánu. Insolvenční správce bude postupovat podle pokynu zajištěného 

věřitele.“136 Nejvyšší soud České republiky v rámci svého usnesení137 z léta 2017 pak celý 

dosavadní vývoj judikatury a právní úpravy ohledně zpeněžování majetku představující 

zajištění okomentoval a uzavřel s tím, že zákonodárce od počátku chápal ustanovení 

§ 293 InsZ jako lex specialis k ustanovení § 289 odst. 1 InsZ. Nepočítal s odlišným 

výkladem a v předmětné novele se tak pokusil pouze osvětlit a uvést do praxe svůj 

původní úmysl, aniž by zamýšlel nastavení nových pravidel. 

Jak jsem již nastínil výše, zpeněžování majetku, který slouží jako zajištění 

pohledávky, představuje jeden z klíčových institutů celého insolvenčního řízení 

s ohledem na rozsah uspokojení věřitelů. Vzhledem k tomu by měl být kladen o to větší 

důraz na jasnou právní úpravu, která nepřipouští více možností výkladu, a s tím 

související ustálenou a předvídatelnou soudní praxi. Bohužel situace se poté, 

co insolvenční zákon nabyl účinnosti, vyvinula přesně opačným směrem. Ze strany 

zákonodárce nevhodně zvolená právní úprava vedla k řadě problémů. Situaci se dlouhé 

roky nedařilo vyřešit ani insolvenčním soudům, které případy neposuzovaly jednotně. 

Naopak se leckdy i rozhodování totožných soudů neslo v naprosto odlišném duchu. 

                                                 
135 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 6. 2012, sp. zn. 1 VSPH 708/2012-B-62 

MSPH 94 INS 12509/2010 1 VSPH 708/2012-B-62. 
136 Přípis Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 1. 2014, sp. zn. KSLB 54 INS 7218/2013-B-13. 
137 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 29 NSCR 47/2015. 
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Kombinace nejasného zákonného základu a proměnlivé judikatury dovedla 

některá insolvenční řízení po roce 2012 až do „mrtvého bodu“. Tímto termínem mám na 

mysli stav, kdy insolvenční správce uzavřel smlouvu s kupcem o prodeji mimo dražbu 

a kupní cena byla uhrazena, ale výtěžek nemohl být vyplacen zajištěnému věřiteli a dále 

rozvržen mezi ostatní nezajištěné věřitele. K těmto případům docházelo, když se 

insolvenční správce domníval, že nepotřebuje souhlas věřitelského výboru 

a insolvenčního soudu ke zpeněžení, a tudíž si je neopatřil. Následně došlo k platnému 

prodeji majetku. Do insolvenčního řízení ovšem zasáhl již výše zmíněný judikát Vrchního 

soudu v Praze, který stanovil, že proces zpeněžení bude dovršen jen tehdy, pakliže bude 

insolvenční správce disponovat souhlasy. Pro přehlednost shrnu, jak vypadala nastalá 

situace po klíčovém rozhodnutí Vrchního soudu. Insolvenční správce a kupec uzavřeli 

platnou smlouvu a došlo k prodeji majetku i přesto, že insolvenční správce neobdržel 

souhlasy insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Prodej byl platný a nešlo ho bez 

dalšího zrušit. Se získanými finančními prostředky ovšem nešlo nakládat. Jediné možné 

řešení této patové situace představovaly dodatečné souhlasy, ke kterým tak byl 

věřitelský orgán a insolvenční soud okolnostmi dotlačen.138 

Zdálo se, že judikát Vrchního soudu nejasnosti a problémy nadobro vyřešil, 

ale jak se následně ukázalo, řešení to bylo pouze na necelé dva roky v období 2012–

2013. Zákonodárce se s konečně sjednocenou soudní praxí neztotožnil a novelou se 

vrátil ke své původní myšlence, a to tedy, že souhlasu insolvenčního soudu či 

věřitelského výboru nebude u zpeněžování majetku představující zajištění třeba. 

Nová právní úprava je oproti původní jasná a nenechává nikoho na pochybách. Taktéž na 

ni navázaná judikatura je jednotná a nedochází k žádným diskuzím a problémům při 

interpretaci a aplikaci právní úpravy ze strany soudů. Zdá se tedy, že problém je úspěšně 

vyřešen. Pokud pominu důvody, které k celé situaci vedly, tak se ovšem nabízí otázka, 

proč řešení trvalo tak dlouho a k novele insolvenčního zákona došlo až po šesti letech 

u tak důležitého institutu. 

Na závěr připojím svůj pohled na celý problém. Pokud porovnám obě možnosti, 

                                                 
138 SIGMUND, Adam.: Zpeněžení zástavy v insolvenci – více otázek než odpovědí, Bulletin advokacie č. 

6 rok 2012, str. 27. 
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jakými byla úprava zpeněžování majetku představujícího zajištění vykládána, mám za to, 

že zvítězila vhodnější z obou variant. Jak jsme si ale ukázali výše, problém nelze vnímat 

černobíle. Pro obě varianty se najde několik argumentů pro i proti a jedná se tak o velice 

náročné rozhodování, které z nich dát přednost. Upřednostnění zájmů nezajištěných 

věřitelů, ke kterému došlo ze strany Vrchního soudu v Praze, jsem nicméně nepovažoval 

za správný krok. S argumentem, že insolvenční řízení slouží kolektivnímu uspokojování 

věřitelů, tudíž by se na zpeněžování měli nezajištění věřitelé také podílet tím, 

že poskytnou se zpeněžením souhlas, sice v obecné rovině souhlasím, nicméně 

zpeněžování majetku představujícího zajištění dle mě představuje zvláštní situaci. 

V tomto případě mám za to, že povinnost insolvenčního správce opatřit si souhlas ke 

zpeněžení byla pro insolvenční řízení kontraproduktivní. Získání souhlasu mohlo 

samotné zpeněžení oddalovat nebo vést dokonce k opakovaným pokusům o zpeněžení 

majetku, které byly předem odsouzeny k neúspěchu. K opakovaným pokusům mohlo 

docházet, pokud byl věřitelský výbor tvořen nezajištěnými věřiteli, kteří insolvenčnímu 

správci v souhlasu stanovili zpeněžení majetku, který sloužil jako zajištění, za cenu, 

která převyšovala výši zajištění. Chtěli se taktéž podílet na výtěžku zpeněžení. 

Jejich požadavek by bylo možné považovat za legitimní, pokud by cena reflektovala 

realitu. Často byl ovšem insolvenční správce nucen pokoušet se o zpeněžení za trhem 

neakceptovatelnou cenu, tzn. za cenu, která absolutně nereflektovala tržní poptávku, 

tudíž naděje na úspěšné zpeněžení se tak předem rovnaly téměř nule. 

Zajištěný věřitel se o svoje lepší postavení oproti nezajištěným věřitelům aktivně 

zasloužil, a tudíž s jeho upřednostněním, pokud jde o pokyny směřující ke zpeněžení, 

souhlasím. Rovněž věřím, že se jedná o rychlejší a méně problematickou variantu. 

Jestliže je majetek zpeněžován za cenu odpovídající situaci na trhu, nedochází ke vzniku 

žádného problému. Jediná nebezpečná situace nastává, pokud je hodnota majetku 

podstatně vyšší než zajištění. Zajištěný věřitel sledující pouze své zájmy nemá žádnou 

motivaci, aby byl majetek zpeněžen za co nejvyšší možnou cenu. Hrozí tedy, že pokyny, 

které směřuje insolvenčnímu správci, budou sledovat pouze rychlý a pro ostatní 

nezajištěné věřitele nevýhodný prodej. Pokud by k tomu došlo, měl by zasáhnout 

insolvenční správce, dle ustanovení § 293 InsZ pokyny odmítnout a požádat insolvenční 
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soud o jejich přezkoumání. Tím by byla hrozící újma ostatních věřitelů zažehnána. 

V přímém srovnání považuji druhou variantu, kdy ke zpeněžení majetku 

představujícího zajištění není potřeba souhlas věřitelského výboru, za rychlejší, 

efektivnější a v praxi méně problematickou. Úmysl zákonodárce, který se k ní přiklonil, 

tak hodnotím kladně. Faktem nicméně zůstává, že zvolená původní formulace 

v insolvenčním zákoně byla zvolena velice nešťastně. Za zarážející považuji především 

to, jak dlouho zákonodárci trvalo na problém v tak důležité věci zareagovat. 

Po předmětné novele se zdá i s ohledem na judikaturu, že problém byl definitivně 

vyřešen. Do budoucna si lze tak přát, aby právní úprava byla natolik jasná, 

že k podobným situacím vůbec nezavdá příčinu. 
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Závěr 

 
 

Ve své diplomové práci jsem si stanovil za cíl zjistit, do jaké míry se právní úprava 

majetkové podstaty a na ni navazující instituty a nástroje osvědčily v insolvenčním řízení. 

Za tímto účelem jsem v práci vymezil a analyzoval právní úpravu majetkové podstaty. 

Důraz jsem pak kladl především na problémy, které v souvislosti s institutem majetkové 

podstaty v rámci insolvenčního řízení vznikají, a pokoušel se najít jejich případné řešení. 

Pokud bych se měl vyjádřit k právní úpravě majetkové podstaty jako k celku, 

tak mi nezbývá než konstatovat, že ji pokládám za povedenou a mám za to, že se v praxi 

až na dílčí výjimky osvědčila. Nelze ovšem prohlásit, že by se jednalo o právní úpravu 

prostou vad nebo nedokonalostí. Jako hlavní problém vidím značnou roztříštěnost 

právní úpravy některých institutů v rámci insolvenčního zákona. V důsledku toho je 

náročné se v insolvenčním zákoně vždy bez problémů orientovat. S tímto problémem se 

potýká i odborná veřejnost, je tedy zjevné, že o to větší potíže způsobuje právním 

laikům. V insolvenčním zákoně totiž často dochází k situacím, že určitou skupinu práv 

a povinností upravují ustanovení nacházející se v odlišných částech insolvenčního 

zákona. Jako jeden příklad za všechny lze uvést roztříštěnost právní úpravy účinků 

zpeněžování majetkové podstaty. Jako druhý v pořadí zmíním nedostatek spočívající 

v přetrvávajícím užívání již neaktuálních právních pojmů v textu zákona. Jako jejich 

ukázka by pak mohl sloužit již výše zmíněný termín „podnik“. Nedomnívám se, že by šlo 

v tomto případě o závažný problém. Jedná se spíše o ostudu zákonodárce. Odborná 

veřejnost si s tímto nedostatkem poradí bez větších obtíží, nicméně překonání těchto 

obtíží u laické veřejnosti tak samozřejmé být nemusí. V této souvislosti se nabízí 

připomenout i ustanovení § 285 odst. 3 InsZ upravující bytovou náhradu, které může 

nabyvatele nemovitých věcí značně znejistět, dokud nedojdou k tomu, že právní úprava 

v předmětném ustanovení nemá reálné uplatnění. Právní úprava v insolvenčním zákoně 

totiž dosud nereflektovala přijetí občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a odkazuje 

tak na úpravu v již neúčinném zákoně č. 40/1964 Sb. 

Po přijetí nového zákona se zpravidla objeví nejasnosti ve výkladu některých 
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ustanovení či stanoviska, která si navzájem odporují. Insolvenční zákon nebyl v tomto 

ohledu výjimkou. Vyjasnění většiny problematických ustanovení přinesla judikatura, 

se kterou jsem se v hojné míře snažil pracovat i ve své práci. Nikoli však všech, stále tak 

můžeme v insolvenčním zákoně najít ustanovení, o jejichž výkladu se vedou spory. 

Mimoto si dovolím upozornit, že judikaturu bychom neměli vnímat jako samospasitelné, 

bezchybné řešení. Legislativní činnost zákonodárce by neměla být nahrazována 

soudními rozhodnutími, jejichž prostřednictvím za účelem vyplnění mezer a nedostatků 

v zákoně soudy právní úpravu domýšlí či dokonce nahrazují. Další problém, který se 

k judikatuře ve vztahu k insolvenčnímu řízení pojí, je její nestálost. Různých proti sobě 

jdoucích výkladů se dočkáme i na úrovni soudů vrchních, o krajských ani nemluvě. 

Před Nejvyšší soud se pak nedostanou všechny problematické případy, tudíž Nejvyšší 

soud nemůže výklad svým rozhodnutím či stanoviskem sjednotit. Část výkladových 

rozporů tak i nadále přetrvává. Domnívám se, že pokud některé ustanovení 

insolvenčního zákona činilo výkladové problémy, které byly sjednocenou judikaturou 

vyřešeny, měl by zákonodárce přistoupit ke změně právní úpravy v tomto duchu. 

Pozitivně pak hodnotím, že tak zákonodárce v některých případech skutečně činí, např. 

v případě vyrozumění o soupisu. 

Dle mého jeden z nejzávažnějších výkladových problémů, kterému jsem v rámci 

své diplomové práce věnoval nejvíce pozornosti, představovala otázka, zda je ke 

zpeněžení majetku, který slouží jako zajištění, nutný předcházející souhlas věřitelského 

orgánu a insolvenčního soudu. Pojal jsem vývoj tohoto problému poměrně obsáhle 

a věřím, že může sloužit jako názorná ukázka několikaleté protichůdnosti judikatury 

vázající se ke stejnému institutu a s ní související právní nejistoty. V tomto případě 

reagoval zákonodárce, až když se zdálo, že je problém konečně sjednoceným výkladem 

vyřešen. Nepřistoupil přitom ke kodifikaci výkladu, ke kterému došla judikatura. 

Do insolvenčního zákona včlenil novelou úpravu přesně opačnou. Problém tak byl 

konečně vyřešen, nicméně se domnívám, že v tomto případě měla reakce zákonodárce 

na nejasnou právní úpravu přijít mnohem dříve. Zákonodárce měl přistoupit k novele 

předmětného problematického ustanovení insolvenčního zákona a nečekat, jak si  
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s ožehavou situací jím způsobenou soudy poradí. Zasáhnout, až když se soudy přiklonily 

k odlišnému výkladu, než jaký zákonodárce zamýšlel, tak považuji za chybu. 

Pokud přejdu k tomu, co považuji naopak za zdařilé ze strany zákonodárce, zmínil 

bych v první řadě právní úpravu vymezující nastavení vztahů mezi insolvenčním 

správcem, věřitelskými orgány a insolvenčním soudem. Vztahy v trojúhelníku 

představovanými těmito subjekty připomíná systém „check and balances“.139 Činnost 

insolvenčního správce, kterého pokládám za jednu z klíčových postav insolvenčního 

řízení, je kontrolována ze strany věřitelských orgánů a insolvenčního soudu. Insolvenční 

správce si je v řadě situací povinen opatřit souhlasy zmíněných subjektů, aby mohl 

přistoupit k realizaci jím zamýšlených postupů. Věřitelské orgány dokonce mohou 

přistoupit i k odvolání insolvenčního správce z jeho funkce. Jestliže by ale věřitelské 

orgány zamýšlely mařit insolvenční řízení tím, že by insolvenčního správce blokovaly, 

měl by možnost zakročit insolvenční soud. V případě, že by ze strany insolvenčního 

soudu došlo k pochybení, pak dává insolvenční zákon možnost nápravy pomocí 

opravných prostředků. Za důležité rovněž pokládám, že pokud dojde ke škodě 

v důsledku pochybení věřitelského orgánu či insolvenčního správce, nesou za to dotyčné 

subjekty odpovědnost. Jestliže by pochybil insolvenční soud, pak by za škodu byl 

odpovědný stát. 

Další klad insolvenčního zákona, který bych rád vyzdvihl, představuje nastavení 

pravomocí insolvenčního správce a povinností dalších subjektů v souvislosti se 

zjišťováním majetkové podstaty. Právní úprava v insolvenčním zákoně stanovuje 

povinnost dlužníkovi a celé řadě dalších subjektů jako jsou například finanční instituce 

a orgány veřejné správy poskytovat insolvenčnímu správci součinnost při zjišťování 

majetkové podstaty. K tomu insolvenční zákon připojuje zdařilou právní úpravu 

neúčinnosti a neplatnosti takových jednání dlužníka, která by směřovala ke zkracování 

uspokojení věřitelů. Insolvenční správce je tak nadán poměrně širokou škálou možností, 

jak zjistit majetek dlužníka a taktéž dlužníkovi zabránit v jednání, kterým by chtěl 

majetek skrýt před věřiteli, například jej za nevýhodných podmínek převést či darovat 

třetí osobě. 

                                                 
139 V českém překladu „brzd a protiváh“. 
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Budoucnost insolvenčního řízení vidím ještě ve větším posílení vlivu věřitelů na 

jeho průběh. Umím si například představit, že v případě, kdy insolvenční správce 

přistoupí ke zpeněžení majetkové podstaty mimo dražbu, by věřitelé v budoucnu 

udělovali jak souhlas se samotným způsobem zpeněžení, tak s konkrétní smlouvou, 

na jejímž základě by byl majetek prodáván. Dle současné právní úpravy věřitelský orgán 

uděluje souhlas insolvenčnímu správci pouze se způsobem zpeněžení. Jen pro 

připomenutí uvádím, že prodej mimo dražbu je nejčastěji volený způsob zpeněžení. 

Výhodou je jeho rychlost a jednoduchost, nevýhodou pak nejnižší míra transparentnosti 

v porovnání s ostatními způsoby. Věřím, že pokud by si byl povinen insolvenční správce 

opatřit i souhlas s konkrétní smlouvou, bylo by to pro věřitele do budoucna výhodnější. 

Jestliže by byl zaveden tento druhý kontrolní mechanismus, zabránilo by se zpeněžení 

majetku pod cenou, tudíž by míra uspokojení věřitelů byla vyšší. 

Pokud mám přistoupit k hodnocení úspěšnosti celého insolvenčního řízení jako 

celku, věřím že k tomu nejlépe poslouží údaje o míře uspokojení přihlášených věřitelů. 

V této souvislosti si dovolím upozornit na rozsáhlý výzkum vedený institucí, jejíž jméno 

je Výzkum insolvence při Vysoké škole ekonomické v Praze. Výzkum probíhal v letech 

2008 až 2015. Data, ze kterých čerpám, pochází právě z tohoto výzkumu.140 

Míra uspokojení nezajištěných věřitelů dle něj dosahuje průměrně pouze 4,55 %. 

V téměř dvou třetinách případů se dokonce nezajištěným věřitelům nedostalo 

uspokojení vůbec žádné.141 To znamená, že pokud věřitel eviduje pohledávku vůči 

dlužníkovi, kterého postihne úpadek, aniž by byl jakkoli zajištěn, je šance na uspokojení, 

byť i v jen v malé míře, velmi nízká. Podíváme-li se na průměrné uspokojení věřitelů 

zajištěných, dojdeme k úspěšnosti 25,2 %. Musím přiznat, že takto nízké uspokojení 

zajištěných věřitelů jsem neočekával. Důvodem tak nízkého uspokojení zajištěných 

věřitelů je dle Výzkumu insolvence především nadhodnocení aktiv představujících 

                                                 
140 Nezajištění věřitelé mají mizivé šance na peníze – další závěry ze statistických šetření | Výzkum 

insolvence. Restrukturalizace - reorganizace - sanace | Výzkum insolvence [online]. Copyright Clyde 

[cit. 17. 5 2018]. Dostupné z: http://www.vyzkuminsolvence.cz/grafy-a-fotodokumentace/nezajisteni-

veritele-maji-mizive-sance-na-penize-dalsi-zavery-ze-statistickych-setreni.html. 
141 SMRČKA, Luboš; PLAČEK, Jan; SCHÖNFELD, Jaroslav; LOUDA, Lee: Insolvenční řízení 

(očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona), Professional Publishing, Praha 2016, str. 75 až 

79. 

http://www.vyzkuminsolvence.cz/grafy-a-fotodokumentace/nezajisteni-veritele-maji-mizive-sance-na-penize-dalsi-zavery-ze-statistickych-setreni.html
http://www.vyzkuminsolvence.cz/grafy-a-fotodokumentace/nezajisteni-veritele-maji-mizive-sance-na-penize-dalsi-zavery-ze-statistickych-setreni.html
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
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zajištění. Taktéž k tomuto nízkému číslu přispěla ekonomická krize následující po roce 

2008 a s ní související pokles hodnoty majetku. Do budoucna tak lze očekávat zvýšení 

míry uspokojení zajištěných věřitelů za předpokladu, že nedojde k další ekonomické 

krizi. 

Důvod, proč je uspokojení věřitelů na tak nízké úrovni, vidím především v tom, 

že dlužníci se snaží oddálit vstup do insolvenčního řízení na co nejzazší dobu. V důsledku 

toho do insolvenčního řízení vstupují s menším majetkem, než pokud by bylo 

insolvenční řízení zahájeno dříve. Důvody pro to mohou být různé, od nepřiznání si 

neúspěchu, čekání na zázrak, nechuti řešit svoji situaci až po nekalé a kriminální úmysly. 

Insolvenční právo by tak za účelem zvýšení efektivity insolvenčního řízení mělo 

v budoucnu směřovat k tomu, aby motivovalo dlužníky k včasnému řešení jejich situace 

a rovněž dlužníkům nedalo šanci odkládat úpadek až do momentu, kdy nedisponují 

téměř žádným majetkem. Výzkum insolvence navrhuje jako jedno z potencionálních 

řešení tohoto problému u podnikatelů stanovit určité hranice zadlužení, při jejichž 

dosažení by podnikatel byl povinen prohlásit úpadek. Osobně pokládám nalezení 

okamžiku, kdy úpadek představuje nejvhodnější řešení nastalé situace a zároveň je ještě 

dlužník vlastníkem určitého, nikoli úplně zanedbatelného majetku, za velice obtížné. 

Jestliže se zákonodárce v budoucnu pokusí v tomto směru o změnu právní úpravy, 

čeká ho opravdu nelehký úkol. 
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vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení, a kterou se provádějí 
některá ustanovení insolvenčního zákona 
 
vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v 
insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro 
insolvenční řízení, kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona 
 
nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být 
sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad 
kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení 
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Důvodové zprávy: 
 

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

(insolvenční zákon), č. 182/2006 Dz. 

 

Vláda, Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích ve znění pozdějších 

předpisů, č. 294/2013 Dz. 
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Abstrakt 

 
 

Tato práce je věnována institutu majetkové podstaty. Majetková podstata 

představuje jeden z nejzákladnějších a nejvýznamnějších institutů insolvenčního práva. 

Majetkovou podstatou dle insolvenčního zákona představuje majetek určený 

k uspokojení dlužníkových věřitelů. Její správné zjištění a další fáze insolvenčního řízení, 

které se k majetkové podstatě pojí, tak mají klíčový dopad na výši uspokojení, které se 

dostane dlužníkovým věřitelům. 

Diplomová práce postupně seznamuje čtenáře s právní úpravou nejdůležitějších 

právních institutů vázajících se k majetkové podstatě. Nejprve postupuje od vymezení 

pojmu majetkové podstaty k fázi zjišťování, který majetek do majetkové podstaty spadá. 

V souvislosti s touto fází vymezuje povinnost součinnosti jednotlivých subjektů 

insolvenčního řízení. Následně se věnuje soupisu majetkové podstaty, a to včetně 

oceňování majetku. Nechybí ani popis možností, jak se bránit proti nesprávnému 

zařazení majetku do soupisu majetkové podstaty. Další kapitola v pořadí se pak zabývá 

nakládáním a správou majetkové podstaty. Závěrečný tematický okruh se věnuje 

jednotlivým způsobům zpeněžení majetkové podstaty. Postupně je hodnotí, porovnává 

jejich vzájemné výhody a nevýhody. Poměrně široký prostor je věnován i problémům, 

které jsou se zpeněžováním v rámci insolvenčního řízení spojeny. 

Obsahem této práce není detailní popis a rozbor právní úpravy institutu 

majetkové podstaty. Hlavním vymezeným cílem práce je zjistit, do jaké míry se v praxi 

osvědčila právní úprava obsažená v insolvenčním zákoně. Důraz je pak kladen především 

na problémy, které se v souvislosti s právní úpravou objevují. Jejich analýzou se práce 

snaží předložit možná řešení do budoucna. Největší pozornost je v tomto směru 

věnována problému zpeněžování majetku, který slouží jako předmět zajištění 

zajištěnému věřiteli. Insolvenční zákon v podobě, ve které nabyl účinnosti v roce 2008, 

totiž nabízel dvě proti sobě jdoucí možnosti výkladu. Rozdílné vnímání právní úpravy se 

týkalo jak odborné veřejnosti, tak bohužel i soudů. Byli jsme tak svědky celé řady 

vzájemně si odporujících soudních rozhodnutí. Celou situaci vyřešil až zákonodárce 
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novelou insolvenčního zákona. Novela situaci vyřešila, nicméně jsem přesvědčen o tom, 

že několikaletým táhnoucím se problémům mělo být ze strany zákonodárce u tak 

významného institutu zabráněno mnohem dříve. 

 V závěru samotné práce vyhodnocuji výše předestřený cíl. Právní úprava 

majetkové podstaty v insolvenčním zákoně je pojata moderně a jako celek se osvědčila. 

Nelze ovšem prohlásit, že se jedná o úpravu prostou chyb a nedokonalostí. Zákonodárce 

by se měl v budoucnu především zasadit o zvýšení míry uspokojení pohledávek 

přihlášených věřitelů. 
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Abstract 

 
 

The thesis focuses on the concept of assets, which represents one of the most 

basic and most important notions of the insolvency law. Assets within the meaning of 

the Insolvency Act are intended to satisfy the debtor's creditors. The correct finding and 

recording of the relevant assets and the and the following stages of the insolvency 

proceedings have a crucial impact on the level of satisfaction that will be given to the 

debtor's creditors. 

Step by step, the present thesis introduces to the reader the legal regulation of 

the most important legal terms related to the insolvency assets. Starting with the 

definition of the term assets to the inventory phase, where the relevant assets are 

recorded. In the context of this phase, the thesis addresses the duty of co-operation by 

the debtor in the insolvency proceedings. The thesis continues to deal with the 

inventory of the insolvency assets, including the asset valuation. Not even the 

description of the possibilities of defending the wrong classification of the property in 

the inventory of assets is missing. The next chapter, in turn, deals with the handling and 

management of insolvency assets by the insolvency administrator. The last chapter 

focuses on possible ways of monetizing assets, whereby the different ways are 

compared to each other and the respective advantages and disadvantages are 

compared to each other. A relatively large part is also devoted to the problems faced by 

the insolvency administrator that are associated with the liquidation of insolvency 

proceedings. 

This work is not aimed to provide a detailed and theoretical analysis of the legal 

regulations regarding the concept of assets within the meaning of the insolvency law. 

The main purpose of this thesis is to give an overview about to what extend and how 

the legal regulations are applied in practice. In this context, emphasis is placed on the 

practical problems that arise in relation to the application of the legal regulation. 

The analysis aims to present possible solutions for the future. In this respect, 

the greatest attention is paid to the problem of asset liquidation, which serves to cover 
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the claims of the creditors. In this regard, the insolvency law, in the form in which it 

came into force in 2008, offers two opposing possibilities of interpretation. Different 

perceptions of legal regulation concerned both the professional public and, 

unfortunately, the courts. We have witnessed a number of conflicting judgments. The 

uncertainty was resolved by the legislator by way of an amendment to the Insolvency 

Act. The amendment has resolved the situation, but I am nevertheless convinced that 

many years of protracted problems regarding this important issue could and should 

have been prevented by the legislator much earlier. 

At the end of the thesis I evaluate how the legal regulation are applied in 

practice. The legal regulation of the assets in the Insolvency Act is conceived in modern 

terms and as a whole has proved successful. However, it can not be said that legal 

regulation of assets is without mistakes and imperfection. In the future, the legislator 

should in particular aim to increase the level of satisfaction of creditors' claims. 
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