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Úvod
Nový insolvenční zákon reflektující požadavky moderní společnosti vešel
v platnost na jaře 2006 pod číslem 182/2006 Sb. Jen do nabytí účinnosti byl již
dvakrát novelizován, ačkoli prvá novelizace se týkala pouze posunutí účinnosti
o půl roku později na 1. 1. 2008. Od té doby prošel mnoha dalšími novelizacemi,
kdy poslední zásadní novela vešla v účinnost 1. 7. 2017. Přesto další novelu
insolvenčního zákona předložila vláda Poslanecké sněmovně ČR dne 29. 1. 2018.
Aktuálně předložená novela insolvenčního zákona má za cíl především
rozšířit okruh osob, které budou moci žádat o oddlužení. Téma stanovení nižší
či dokonce nulové hranice předpokládaného uspokojení nezajištěných věřitelů
dlužníka v rámci oddlužení (nyní je minimální hranice 30 % za 5 let) je v České
republice dlouhodobě diskutováno, neboť je považováno za jediné možné řešení
pro mnoho lidí majících jednu či více exekucí, jejichž počet se dlouhodobě
nesnižuje (momentálně má v České republice dle odhadů neziskové organizace
Otevřená společnost alespoň jednu exekuci přes 850 000 lidí), kdy podle
odborníků na dané téma nemá většina z nich šanci dosáhnout na 30% hranici
uhrazení svých závazků za 5 let.
Ať už máme na předloženou novelu, a obecně na možnost „nulového
oddlužení“, jakýkoli názor, vždy se v první řadě bude muset insolvenční soud
zabývat tím, zda se dlužník nachází v úpadku. Tato první fáze insolvenčního
řízení, kdy se zjišťuje existence dlužníkova úpadku a která je jednotná pro
všechna insolvenční řízení, je často upozaďována, ačkoli je tím základem, bez
něhož nelze v insolvenčním řízení pokračovat. Protože dokud není zjištěn
dlužníkův úpadek, je beze smyslu řešit to, jakým způsobem má být úpadek řešen,
tedy zda konkursem, oddlužením či reorganizací.
Otevře-li se, ať už na základě již předložené novely insolvenčního zákona,
či v budoucnu novelou jinou, možnost sanačně řešit své závazky širokému okruhu
lidí, bude o to podstatnější, aby insolvenční soud dbal na řádné zjištění úpadku
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dlužníka. Pouze důkladným projednáním a prošetřením, zda jsou splněny všechny
zákonné podmínky pro zjištění úpadku, lze předcházet zneužívání insolvenčního
řízení, a to jak ze strany dlužníků ke škodě věřitelů, tak i ze strany věřitelů
snažících se poškodit dlužníka. Z těchto důvodů je tudíž nutné podrobně se
zabývat zákonem stanovenými podmínkami úpadku a požadavky na jeho zjištění.
Důležitost správného rozhodnutí o tom, zda dlužník je či není v úpadku
(nebo v hrozícím úpadku), je často přehlížena, ačkoli rozhodnutí o existenci
úpadku je předmětem samostatného meritorního rozhodnutí a hlavní podmínkou
pro případné další pokračování insolvenčního řízení. Obecně k tomuto přispívá
i to, že se v odborné literatuře značně častěji setkáváme s rozborem jednotlivých
způsobů řešení úpadku a jejich problematikou než s řešením vyvstalých otázek
samotného úpadku a jeho zjištění.
S ohledem na výše uvedené důvody si tato práce klade za cíl ucelený
rozbor právního institutu úpadku a jeho zjištění v rámci insolvenčního řízení.
V práci bude podrobně popsána a analyzována aktuální zákonná úprava úpadku,
návrhu na zjištění úpadku, jeho projednání a rozhodnutí o něm. To vše ve světle
zásadní judikatury a s důrazem na poslední dvě velké novely insolvenčního
zákona. Mimo pak nezůstane ani exkurz do zahraniční právní úpravy, v tomto
případě do Spojených států amerických, jako určitý návrh na budoucí možné
zlepšení české úpravy.
Hlavními zdroji této práce jsou zákony, především tedy insolvenční zákon,
odborné knihy, články a komentáře k zákonům a v neposlední řadě rozhodovací
praxe soudů. Pouze na základě všech těchto zdrojů je možné předložit úplnou
analýzu právního pojmu úpadek a fázi jeho zjišťování v rámci insolvenčního
řízení.
Tato práce se zaměřuje nejprve na úpadek, jeho vývoj, jeho druhy
stanovené insolvenčním zákonem a rozebrání definic těchto druhů. Stranou
nezůstává ani pojem hrozící úpadek a jeho zákonné podmínky. Následně se práce
zabývá zahájením insolvenčního řízení, účinky s ním spojenými a požadavky,

2

které insolvenční zákon klade na insolvenční návrh a jeho přílohy, s rozlišením
insolvenčního návrhu podaného dlužníkem nebo věřitelem. Dále je rozebráno
projednání tvrzeného úpadku insolvenčním soudem a jednotlivé způsoby
rozhodnutí o insolvenčním návrhu. V případě rozhodnutí o úpadku či hrozícím
úpadku jsou popsány taktéž účinky zjištění úpadku dlužníka. V poslední kapitole
je pak poskytnut náhled do úpravy počáteční fáze insolvenčního řízení
ve Spojených státech amerických, které se dají považovat s jistou nadsázkou
za kolébku moderního insolvenčního práva a český insolvenční zákoník je, jak
bude demonstrováno, v mnoha směrech americkou úpravou inspirován.
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1 Úpadek
1.1 Úpadek jako pojem
Vyhledáme-li si pojem úpadek v některém z internetových vyhledávačů,
objeví se nám převážně odkazy na různé stránky, které definují, popisují či jinak
se zabývají úpadkem v insolvenčním právu. Úpadek jako hlavní pojem
insolvenčního práva se tak již obecně mezi lidmi vžil.
Úpadek však zdaleka není pouze právní pojem, naopak je často využíván
napříč mnoha obory. Setkáme se tak například s Úpadkem umění, nástropním
triptychem v Národním divadle od Františka Ženíška, nebo s Úpadkem anglické
vraždy, esejem od George Orwella, či s Ekonomickým úpadkem Evropy,
odbornou knihou od Kamila Janáčka a Stanislavy Janáčkové. Úpadek se také
hojně skloňuje s mravy, společností, morálkou a občas zaslechneme i o úpadku
světa.
Vše uvedené má jedno společné, a to, že úpadek vždy vyjadřuje pokles,
rozklad, krach, jednoduše řečeno zásadní zhoršení předešlého stavu. Ne jinak
je tomu v případě úpadku v insolvenčním právu.
Zákonnou definici úpadku jako takového v zákoně č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen
„insolvenční zákon“ či „InsZ“) nenalezneme, jsou zde pouze definovány
podmínky, při jejichž naplnění se osoba ocitá v úpadku podle insolvenčního
zákona, a to buď ve formě platební neschopnosti, anebo předlužení. Vzhledem
k blízkému propojení úpadku jako právního pojmu s ekonomickou situací osoby
můžeme touto optikou definovat úpadek jako stav, kdy již osoba není schopna
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bez vnější ekonomické a jiné pomoci dále po finanční stránce fungovat.1 „Úpadek
může být v nejobecnější rovině definován jako situace, kdy je dlužník zahlcen
svými závazky do té míry, že věřitelé již nadále nemohou očekávat uspokojení
svých pohledávek v plné míře a včas tak, jak by se za normálních okolností dalo.“2
Zjednodušeně by bylo možné úpadek definovat také jako nepříznivý ekonomický
stav osoby, který trvá delší dobu a naplňuje zákonné znaky platební neschopnosti
či předlužení.
Pro úplnost je třeba dodat, že není možné, ačkoli se tak občas děje, úpadek
zaměňovat s platební neschopností či předlužením, neboť to jsou možné formy
úpadku, natož s konkursem a oddlužením, jež jsou způsoby řešení úpadku.

1.2 Vývoj insolvenčního práva a úpadku
Prvopočátky úpadkového práva lze nalézt v římském právu, které
upravovalo postup vůči dlužníkovi obdobně, jako to dnes známe v případě
konkursu. Měl-li dlužník (osoba bezectná) více věřitelů a tito požádali o možnost
ujmout se všeho majetku dlužníka, který byl již odsouzený či nehájený
pro neplacení svých dluhů, pak prétor k tomuto svolil a došlo k prodeji dlužníkova
majetku. Nejprve se majetek prodával veřejnou dražbou jako celek, kdy vydražitel
(bonorum

emptor)

se

stal

univerzálním

sukcesorem

dlužníka,

později

za Justiniána se dlužníkovo jmění prodávalo podle potřeby po částech, přičemž
věřitelé byli uspokojování poměrně dle výše jejich pohledávek. 3 Dále se lze
s úpadkovým právem setkat ve středověku v severoitalských městech, kde k tomu
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HÁSOVÁ, Jiřina; MORAVEC, Tomáš a kol. Insolvenční zákon: komentář. 3. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2018, s. 22.
2

FRONC CHALUPECKÁ, Kristýna a Petr LAVICKÝ. Insolvenční právo v teorii a praxi.
1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 25.
3

WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ Alena a kol. Civilní právo procesní: Díl druhý: Řízení
vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 196.
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byly dány jak předpoklady, tedy rozvoj obchodu, tak i podmínky díky řadě
právnických škol glosátorů a komentátorů.4
Za první ucelenou úpravu úpadkového práva v českých lze však považovat
až Josefinský konkursní řád z roku 1781, který zprvu upravoval jako jediný
způsob řešení úpadku dlužníka konkurs. Později (roku 1862) byl doplněn
o vyrovnací řízení. Záhy na to byl pod tíhou změněných společenských
a ekonomických podmínek Josefínský řád nahrazen novým konkursním řádem
č. 1/1869 ř. z. Ani tento nový řád se však v praxi příliš neosvědčil, proto bylo roku
1914 přijato císařské nařízení č. 337/1914 ř. z., o konkursním, vyrovnacím
a odpůrčím řádu.5
V Československu tato úprava přetrvala jen do roku 1931, kdy byl v rámci
reformy soukromého práva přijat zákon č. 64/1931 Sb., kterým se vydávají řády
konkursní, vyrovnací a odpůrčí. Vzhledem ke společensko-ekonomickým
změnám nastalým po únoru 1948 nebylo již třeba úpadkové právo jakkoli
zákonně upravovat, a tak byly konkursní, vyrovnací a odpůrčí řády z roku 1931
zrušeny zákonem č. 142/1950 Sb., o konání v občianskych právnych veciach
(občiansky súdny poriadok). Tento občanský soudní řád z roku 1950 zavedl
určitou náhražku konkursu tzv. exekuční likvidaci, která v případě, že se zjistilo
předlužení dlužníka nebo jeho neschopnost platit a současně, že má dlužník více
věřitelů, spočívala v prodeji veškerého dlužníkova majetku a následném rozdělení
výtěžku prodeje mezi všechny věřitele.6 S ohledem na majetkové poměry
po únoru 1948 však autor o reálném využívání této úpravy, která prakticky
nezměněna přetrvala i po přijetí nového občanského soudního řádu v roce 1963,
značně pochybuje.

4

FRONC CHALUPECKÁ, 2012, s. 18.

5

SMOLÍK, Petr. Oddlužení v právním řádu ČR. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 27.

6

§ 570 až 605 zákona č. 142/1950 Sb., o konání v občianskych právnych veciach (občiansky
súdny poriadok).
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Ač se moderní úpadkové právo postupně rozvíjí již od 19. století,
přelomovým předpisem, který zásadně ovlivnil v podstatě všechny ostatní země,
se stal až Bankruptcy Code z roku 1978 (americký federální zákon o úpadku).
Na základě tohoto předpisu následně další země přejaly myšlenku, že lze úpadek
vedle likvidačního způsobu (konkursu) řešit také sanačními způsoby.7
Do Československa se zákonná úprava úpadkového práva vrací až
po čtyřicetileté přestávce s účinností zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu
a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o konkursu
a vyrovnání“ nebo „ZKV“) od 1. 10. 1991. Obsahově tento zákon vycházel
z prvorepublikového zákona č. 64/1931 Sb., což způsobilo, že byl později
mnohokrát novelizován, aby odpovídal potřebám praxe.

Hlavní rozdíl mezi

úpadkovým právem první a druhé poloviny 20. století lze shledat v tom, kdo je
typickým úpadcem. Zatímco v první polovině 20. století byl úpadcem převážně
drobný podnikatel či malá společnost, 90. léta 20. století přinášela čím dál častěji
úpadky středních či velkých podniků, které měly další dopady, typicky propuštění
mnoha zaměstnanců, finanční problémy dalších subjektů na ně ekonomicky
navázaných či zatížení státního rozpočtu, a to jak v podobě snížení jeho příjmů,
tak zvýšení výdajů na sociální podporu nezaměstnaných. Nové bylo také řešení
úpadku fyzické osoby - nepodnikatele neboli spotřebitele, pro niž prodej
veškerého jejího majetku při neuspokojení všech pohledávek jejích věřitelů zcela
znamenal reálně doživotní zadlužení.8 Toto vše postupně vedlo k většímu
uvědomování si, že likvidační způsob řešení úpadku nemusí být vždy
nejvýhodnější a je třeba rozšířit a preferovat sanační způsoby řešení úpadku před
likvidačními.

7

WINTEROVÁ, 2018, s. 198.

8

SMOLÍK, 2016, s. 28.
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Dlužník se dle zákona o konkursu a vyrovnání mohl ocitnout v úpadku
z důvodu platební neschopnosti, nebo byl-li předlužen. Platební neschopnost byla
v ZKV definována tak, že: „Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není
schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby,
má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky.“9 Vedle
plurality věřitelů musela být doložena i podmínka platební neschopnosti dlužníka,
přičemž se jednalo o neschopnost objektivní, nikoli pouze neochotu dlužníka
závazek splatit, například z důvodu jeho rozporování. Platební neschopnost
musela také u dlužníka trvat po delší dobu, což mělo vyjadřovat, že se nemá
jednat o pouze momentální přechodnou platební neschopnost dlužníka. Tento
neurčitý časový údaj byl značně rozporuplný, proto také novelou provedenou
zákonem č. 12/1998 Sb. byl vypuštěn a později zákonem č. 105/2000 Sb. opět
do zákonné úpravy navrácen. V soudní praxi však větší problémy nečinil
a většinou byla za delší dobu považována doba tříměsíční, případně se jednalo
o posouzení konkrétního případu příslušným soudem. Nadto zákonodárce stanovil
vyvratitelnou právní domněnku, že dlužník je v platební neschopnosti, pokud
zastavil všechny platby. V případě uplatnění této domněnky již nebylo třeba, aby
soud osvědčoval dlužníkův úpadek.10
Úpadek ve formě předlužení byl v ZKV upraven takto: „Fyzická osoba,
je-li podnikatelem, a právnická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže je předlužena.
O předlužení jde tehdy, jestliže tato osoba má více věřitelů a jestliže její splatné
závazky jsou vyšší než její majetek; do ocenění dlužníkova majetku se zahrne
i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, lze-li příjem převyšující
náklady při pokračování podnikatelské činnosti důvodně předpokládat.“11

9

§ 1 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

10

KOTOUČOVÁ, Jiřina. Zákon o konkursu a vyrovnání a předpisy související: komentář.
1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2002, s. 57-61.
11

§ 1 odst. 3 ZKV
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Předlužena byla tak fyzická osoba - podnikatel či právnická osoba, pokud měla
více věřitelů (alespoň dva různé věřitele) a její závazky, pouze ale ty po splatnosti,
převyšovaly hodnotu jejího majetku. Do ocenění majetku dlužníka bylo možné
zahrnout i očekávaný výnos, tj. kladný rozdíl mezi příjmy a náklady, z další jeho
podnikatelské činnosti, pokud ho bylo možné důvodně předpokládat.
Cesta opakované novelizace zákona o konkursu a vyrovnání se po určité
době ukázala jako nedostatečná pro potřeby zásadních změn insolvenčního práva
u nás, a naopak způsobovala nepřehlednost tehdejší úpravy.12 Proto 1. 1. 2008
nabyl účinnosti dlouho očekávaný a připravovaný zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který zavedl nové sanační
způsoby řešení úpadku, a to reorganizaci a oddlužení. Konkurs nadále zůstal
jediným likvidačním způsobem řešení úpadku, vyrovnání a nucené vyrovnání
převzato nikterak nebylo.13 Definice podmínek úpadku doznaly rovněž zásadních
změn, o nichž je pojednáno níže, a zcela nově se objevil pojem hrozící úpadek.
Insolvenční zákon nově také sjednotil insolvenční řízení, jehož první fáze, tedy
zjišťování úpadku, je v podstatě vždy stejná. Až poté, co je zjištěn úpadek
a rozhodnuto o způsobu jeho řešení, se další procesní postup liší v závislosti
na zvoleném způsobu.14

1.3 Platební neschopnost
Platební neschopnost je jednou ze dvou forem úpadku, které insolvenční
zákon rozeznává. Definici platební neschopnosti zakotvuje ustanovení § 3 odst. 1
InsZ tak, že musejí být kumulativně splněny tyto podmínky – dlužník má více

12

Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), s. 2.
13

Pro zajímavost několik údajů – za celou dobu účinnosti ZKV bylo prohlášeno 20 020 konkursů
a vyrovnání bylo povoleno v 52 případech.
14

FRONC CHALUPECKÁ, 2012, s. 21.
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věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatností a tyto závazky
není schopen plnit.
S touto formou úpadku blízce souvisí tzv. test likvidity, kterým se zjišťuje
schopnost osoby splácet své závazky. Osoba (fyzická či právnická) je likvidní,
má-li dostatek finančních prostředků na úhradu svých závazků tak, jak se stávají
splatnými, tj. když nedochází k prodlení v platbách věřitelům. Oslabená likvidita,
tedy když osoba nemá dostatek finančních prostředků na úhradu svých závazků,
může vést k postupnému finančnímu zadlužování a případně až k úpadku.15
Úpadek dlužníka ve formě platební neschopnosti může být pojmenován
i jako úpadek ve formě insolvence.16

1.3.1 Mnohost věřitelů
Interpretace mnohosti věřitelů zásadně nepůsobí v insolvenčním řízení
problémy. Podmínka, že dlužník má více věřitelů, je naplněna, pokud má dlužník
alespoň dva různé věřitele. Tato podmínka vychází ze zásady insolvenčního řízení
upravené v ustanovení § 5 písm. a) InsZ, kde je uvedeno, že má v rámci
insolvenčního řízení dojít k rychlému, hospodárnému a co nejvyššímu uspokojení
věřitelů. V případě, že dlužník má pouze jednoho věřitele, má tento jediný věřitel
možnost vymáhat svou pohledávku vůči dlužníkovi pouze formou výkonu
rozhodnutí či exekucí, nikoli insolvenčním řízením.
K tomu, aby nedocházelo věřiteli k umělému navyšování jejich počtu,
a tím k obcházení zákona, slouží ustanovení § 143 odst. 2 InsZ. Toto ustanovení
lze považovat jako určitou ochranu dlužníka před věřitelem, který by jen

15

RICHTER, Tomáš. Úpadek pro platební neschopnost v judikatuře Nejvyššího soudu. Bulletin
advokacie. 2016, č. 10, s. 27. Citováno dne 5. 11. 2018. Dostupné online na: http://www.bulletinadvokacie.cz/assets/zdroje/casopis/2016/BA_10_2016_web.pdf.
16

Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 VSPH 86/2008 ze dne 17. 7. 2008.
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za účelem splnění podmínky plurality věřitelů převedl některou ze svých
pohledávek za dlužníkem nebo její část na třetí osobu. Pak, pokud tento věřitel
podá insolvenční návrh, není ona třetí osoba považována za dalšího věřitele.
Takovéto převedení pohledávky za dlužníkem nebo její části, ke kterému se
v rámci insolvenčního řízení nepřihlíží, je časově omezeno na 6 měsíců
před podáním insolvenčního návrhu a na dobu po zahájení insolvenčního řízení.
Soudní praxe pak dovodila, že podmínka plurality věřitelů není naplněna
ani tehdy, pokud insolvenční navrhovatel nabyl svou pohledávku za dlužníkem
jejím postoupením od věřitele, jehož pohledávka má osvědčit podmínku plurality
věřitelů. V obou případech tak jsou pohledávky těchto dvou věřitelů hodnoceny
pro účely insolvenční řízení jako pohledávka jediná.17
Neznamená to však, že by věřitel–navrhovatel musel insolvenční návrh
podat společně s dalším věřitelem. Každý věřitel je oprávněn podat insolvenční
návrh samostatně, přičemž je povinen v takovém návrhu tvrdit existenci vlastní
splatné pohledávky vůči dlužníkovi a navrhnout důkazní listiny k jejímu
osvědčení a zároveň musí označit další jemu známé věřitele, které musí
dostatečně identifikovat a rovněž konkretizovat jejich pohledávky. 18 Průběh
insolvenčního řízení následně umožňuje zjistit další dlužníkovi věřitele a osvědčit
jejich pohledávky za dlužníkem, zásadně se tak děje prostřednictvím podaných
přihlášek do insolvenčního řízení dlužníka.19
Kdo však není příliš chráněn proti umělému splnění podmínky plurality
věřitelů, jsou věřitelé při podávání insolvenčního návrhu samotným dlužníkem,
který žádá o povolení oddlužení. Může tak docházet, a zřejmě se tak i v nemalém
množství děje, že dlužník v insolvenčním návrhu uvede vedle hlavního svého

17

Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 VSPH 1263/2013 ze dne 12. 9. 2013

18

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSČR 14/2011 ze dne 21. 12. 2011.

19

KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon a předpisy související: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters
Kluwer, 2018, s. 12.

11

závazku, kvůli němuž primárně insolvenční návrh podává s vidinou osvobození
až od 70 % takového dluhu po pěti letech, nějaký drobný vedlejší závazek, ať už
mu opravdu vznikl, jako například neuhrazený místní poplatek za komunální
odpad v řádu stokorun, který by byl dlužník schopen lehce splatit, nebo se
ve skutečnosti jedná o fiktivní závazek, například půjčka od osoby dlužníkovi
blízké, která však reálně poskytnuta nebyla. Je zřejmé, že v takových případech se
zcela jistě jedná o nepoctivý záměr dlužníka, kterému by tak nemělo být
oddlužení povoleno, nicméně insolvenční soudy zde mají minimální šanci
nepoctivý záměr dlužníka osvědčit.
Minimální výše pohledávky, s níž se může věřitel do insolvenčního řízení
přihlašovat, není stanovena. Je tak možné, a není to zcela výjimečné, zvláště
pro věřitele jako je finanční úřad či obec, že se věřitel přihlásí do insolvenčního
řízení dlužníka s pohledávkou řádově desetikorun. I takovýto věřitel pak může být
využit v insolvenčním návrhu pro splnění podmínky mnohosti věřitelů. Nejvyšší
soud k tomuto na druhou stranu dovodil, že „podmínka plurality věřitelů dlužníka
není zásadně splněna, dal-li (insolvenčním navrhovatelem tvrzený) druhý věřitel
v insolvenčním řízení najevo, že nechce vůči dlužníku uplatňovat rozsahem
zanedbatelné příslušenství pohledávky, kterou dlužník zaplatil.“20 Jedná se opět
spíše o ochranu dlužníka před věřiteli–navrhovateli, kteří by se takto snažili splnit
jednu ze základních podmínek pro osvědčení dlužníkova úpadku. Nejvyšší soud
v citovaném rozhodnutí jako typické příklady, kdy věřitel prokazatelně nechce
po dlužníkovi vymáhat svou zanedbatelnou pohledávku, uvedl: nepřihlášení
pohledávky do insolvenčního řízení, neuplatnění pohledávky ve vztahu k dlužníku
a ani jinak neprojevení vůle směřující k realizaci práv náležejících (obecně)
věřiteli pohledávky proti dlužníku (jinak řečeno věřitel se sám za věřitele
nepovažuje).

20

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSČR 14/2012 ze dne 28. 3. 2013.
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Pro úplnost je třeba dodat, že ke splnění této podmínky úpadku pak
nepostačí ani to, aby dlužník, mající pouze jednoho věřitele, měl vůči tomuto
věřiteli více různých závazků z různých právních titulů.

1.3.2 Závazky po splatnosti
Druhou podmínkou platební neschopnosti dlužníka je, že peněžité závazky
dlužníka musejí být po lhůtě splatnosti déle než 30 dnů. Tento požadavek vyplývá
z účelu insolvenčního řízení, neboť dokud nejsou pohledávky věřitelů splatné,
věřitelé se jejich splnění z dlužníkova majetku nemohou domáhat.21 Zároveň,
dokud nejsou závazky určitou dobu po lhůtě splatnosti, není možné presumovat,
že dlužník není schopen své závazky hradit.
Doba 30 dnů po lhůtě splatnosti peněžité pohledávky nahradila neurčité
spojení „po delší dobu“ zakotvené v zákoně o konkursu a vyrovnání. Zákonodárce
stanovením konkrétní doby zamýšlel dosáhnutí vyšší míry předvídatelnosti
rozhodování insolvenčního soudu o tom, zda dlužník je či není v úpadku ve formě
platební neschopnosti. Tato doba nebyla stanovena náhodně, ale navazovala
na ustanovení § 369a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisu, který s obdobnou lhůtou spojoval vznik práva věřitelů
na zaplacení úroků z prodlení.22 S třicetidenní lhůtou jako obecným termínem
splatnosti faktur počítá také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.23
Ustálená judikatura Nejvyššího soudu ČR stanovila, že pro zjištění úpadku
ve formě platební neschopnosti postačí, pokud jsou po splatnosti více než 30 dnů
pohledávky alespoň dvou věřitelů.24

21

RICHTER, Bulletin advokacie, 2016.

22

Důvodová zpráva k InsZ, s. 7.

23

KOZÁK, 2018, s. 13.

24

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSČR 20/2011 ze dne 30. 4. 2013.

13

1.3.3 Neschopnost dlužníka plnit své závazky
Neschopnost dlužníka plnit své závazky je formulována čtyřmi
vyvratitelnými právními domněnkami, kdy pro naplnění této podmínky úpadku
stačí tvrdit pouze jednu z nich – dlužník zastavil platby podstatné části svých
peněžitých závazků, nebo své peněžité závazky neplní po dobu delší 3 měsíců
po lhůtě splatnosti, nebo uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek
vůči dlužníku není možné dosáhnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo
nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 InsZ, kterou mu
uložil insolvenční soud.25 V odborné literatuře se setkáme převážně s názorem, že
se má jednat o objektivní platební neschopnost dlužníka, nikoli pouze o neochotu
dlužníka své sporné závazky hradit.26 Autor navíc plně souhlasí s názorem JUDr.
Ing. Kristýny Chalupecké, který je navíc podpořen běžnou praxí insolvenčních
soudů, že „Pokud dlužník naplní jednotlivé znaky platební neschopnosti
předvídané zákonem, je dále zcela irelevantní zkoumat pohnutky jeho platební
morálky, pokud toto dlužník svým aktivním jednáním nevyvrátí.“27
V případě, že věřitel prokáže, že dlužník má alespoň 2 věřitele, vůči nimž
má peněžité závazky alespoň 30 dnů po splatnosti, a tvrdí a dokládá jednu
z uvedených domněnek, přenáší se břemeno tvrzení a břemeno důkazní
na dlužníka, který musí prokázat schopnost své závazky plnit, tedy vyvrátit právní
domněnky o své platební neschopnosti.28
Nadto byla novelou insolvenčního zákona č. 64/2017 Sb. zavedena nová
domněnka, která slouží dlužníkovi–podnikateli, který vede účetnictví, k tvrzení

25

§ 3 odst. 2 InsZ

26

MARŠÍKOVÁ, Jolana a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges,
2018, s. 7.
27

FRONC CHALUPECKÁ, 2012, s. 28.
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Důvodová zpráva k InsZ, s. 7.
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jeho platební schopnosti, resp. k doložení schopnosti dlužníka plnit své peněžité
závazky. Oproti výše uvedeným domněnkám, které musí tvrdit a dokládat ten, kdo
podává insolvenční návrh, aby prokázal úpadek dlužníka, a je přitom
na dlužníkovi, aby tyto navrhovatelem tvrzené domněnky vyvrátil, tuto novelou
zavedenou domněnku naopak tvrdí a dokládá dlužník za účelem prokázání, že se
v platební neschopnosti, a tudíž v úpadku, nenachází. Je tedy zřejmé, že tato
domněnka se užije pouze v řízení zahájeném na základě insolvenčního návrhu
podaného věřitelem, kterému se dlužník aktivně brání. Vzhledem k tomu,
že domněnky uvedené v ustanovení § 3 odst. 2 InsZ dokládají platební
neschopnost dlužníka a domněnka v § 3 odst. 3 InsZ naopak platební schopnost
dlužníka, lze se setkat s rozlišením těchto domněnek na domněnky pozitivní
a domněnku negativní.29
1.3.3.1 Pozitivní domněnky
První z domněnek – „Má se za to, že dlužník není schopen plnit své
peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých
závazků“30 - není jednoznačná, neboť stále neexistuje stanovisko Nejvyššího
soudu ČR k tomu, co je považováno za podstatnou část dlužníkových peněžitých
závazků. Setkáme se jak s jednoznačným názorem, že se jedná o dvoutřetinovou
většinu z celkového objemu dlužníkových pouze splatných peněžitých dluhů, kdy
k ještě nesplatným dlužníkovým závazkům nemá být přihlíženo31, tak s definicí,
že se musí jednat o exces z jinak dlužníkem běžně prováděných plateb, který
nelze považovat za nepodstatný a je znakem jeho ekonomických problému.32

29

KOŠŤÁL, Filip; KOTOUS, Jan. Mezera krytí v novele insolvenčního zákona. epravo.cz.
Publikováno dne 18. 8. 2017. Citováno dne 5. 11. 2018. Dostupné online na:
https://www.epravo.cz/top/clanky/mezera-kryti-v-novele-insolvencniho-zakona-106233.html.
30

§ 3 odst. 2 písm. a) InsZ

31

MARŠÍKOVÁ, Jolana a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES
1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges. 2014, s. 32.
32

KOZÁK, 2018, s. 14.
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Autor se přiklání spíše k druhému citovanému názoru, neboť v tomto případě
nelze jednoznačně stanovit procentuální hranici, kdy se již jedná o zastavení
plateb podstatné části peněžitých závazků a kdy ještě nikoli, ale musí se vždy
zvážit více faktorů u daného konkrétního dlužníka, typicky jaká je výše jeho
splatných peněžitých závazků, jaké jsou jeho běžné příjmy a výdaje, zda se
nejedná jen o krátkodobé pozastavení plateb atd. Nejasnost tato domněnka vnáší
i do toho, jakým způsobem má být osvědčeno zastavení plateb dlužníkem.
V případě dlužnického návrhu by se zřejmě insolvenční soud spokojil
s prohlášením dlužníka spojeným s listinnými důkazy, jako jsou například výzvy
k plnění od věřitelů či sdělení o zesplatnění dluhu. Věřitel podávající insolvenční
návrh by však měl s prokázáním tohoto tvrzení již značný problém,
bez součinnosti dalších věřitelů by to bylo prakticky nemyslitelné. Z uvedených
důvodů není tato domněnka hojně využívanou, spíše se s ní lze setkat v návrzích
dlužníků, kteří ji ale zásadně uvádějí spolu s alespoň jednou další domněnkou
uvedenou v § 3 odst. 2 InsZ.
Druhá z domněnek - „Má se za to, že dlužník není schopen plnit své
peněžité závazky, jestliže dlužník své peněžité závazky neplní po dobu delší
3 měsíců po lhůtě splatnosti“33 - je pro dlužníky žádající oddlužení i věřitele
nejsnadněji doložitelnou, a proto nejčastěji využívanou. Jedná se v podstatě
o doplnění 30denní lhůty uvedené v ustanovení § 3 odst. 1 InsZ. Dlužník by se
mohl věřitelskému insolvenčnímu návrhu opírajícímu se o tuto domněnku
platební neschopnosti bránit snad jen tím, že uvedená pohledávka je po lhůtě
splatnosti po dobu delší 3 měsíců z důvodu, že ji dlužník považuje za spornou,
a proto ji neuhradil. I v případě této druhé domněnky je však třeba zachovat
podmínku plurality věřitelů, tudíž věřitel ve svém návrhu musí označit alespoň

33
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jednoho dalšího věřitele, vůči němuž má dlužník závazek déle než tři měsíce
po lhůtě splatnosti.34
Další domněnka k dovození dlužníkovy platební neschopnosti zní: „Má se
za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže není možné
dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku
výkonem rozhodnutí nebo exekucí.“35 Ačkoli se jedná o běžný jev, kdy soudní
exekutor není schopen vymoci pro věřitele pohledávku za dlužníkem, a to
v některých případech ani částečně, je tato domněnka v insolvenčních návrzích
používána

spíše

ojediněle.

Autor

však

tuto

domněnku

považuje

za nejjednoznačněji prokazující úpadek dlužníka, neboť dokládá, že dlužník
nevlastní žádný hodnotný majetek, z něhož by mohli být uspokojeni dlužníkovi
věřitelé, a ani jednotlivý věřitel se není schopen domoci úhrady své pohledávky.36
Dlužník tak naprosto objektivně není schopen dostát svým závazkům, a to
po relativně dlouhou dobu, neboť věřitel již získal exekuční titul, na jehož základě
byla nařízena exekuce, případně výkon rozhodnutí, v jejímž průběhu bylo již
vymoženo

pro

věřitele

maximální

možné

uspokojení.

Lze

se

setkat

ale i s názorem, že tato domněnka je založena až pravomocným rozhodnutím,
kterým je výkon rozhodnutí, respektive exekuce, zastaven podle § 268 odst. 1
písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen „OSŘ“), tedy že průběh výkonu rozhodnutí nebo exekuce
ukazuje, že výtěžek, kterého bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí vzniklých
nákladů.37 S tímto se však autor neztotožňuje, neboť platební neschopnost
dlužníka není zjištěna takovýmto rozhodnutím, ale pouze je jím deklarována.
Pro tvrzení a prokázání této domněnky dle autora postačí doložit, že vůči

34
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dlužníkovi probíhá více exekucí, v nichž jsou alespoň dva různí oprávnění,
a alespoň jedna z těchto exekucí již probíhá několik měsíců. Vzhledem
k Centrální evidenci exekucí, z níž je možné si pořizovat výpisy, by nemělo být
tvrzení a prokázání této domněnky pro navrhovatele příliš komplikované a již se
to i v praxi ukazuje. Naopak dlužník tuto domněnku bude jen těžko schopen
vyvrátit, respektive autor shledává jako jedinou možnost to, že u dlužníka došlo
k zastavení všech výkonů rozhodnutí a exekucí a dříve, než bylo v zahájeném
insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku dlužníka, nabyl dlužník majetek
(například dědictvím či darem), kterým by byl schopen uspokojit své splatné
peněžité závazky. I přes jednoduché doložení této domněnky a praktickou
nemožnost dlužníka vyvrátit tuto domněnku, není zásadně tato domněnka
k doložení platební neschopnosti dlužníka věřiteli užívána, a to z pochopitelného
důvodu, neboť v případě, že nelze dosáhnout uspokojení ani jedné ze splatných
peněžitých pohledávek dlužníka v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce, bylo by
od věřitele naprosto nehospodárné plýtvat časem a nikoli malými finančními
prostředky pro zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi, u něhož lze
očekávat, že věřitelé v rámci konkursu budou uspokojeni minimálně či vůbec.
Poslední zákonem koncipovaná právní domněnka platební neschopnosti
dlužníka nastává tehdy, když dlužník „nesplnil povinnost předložit seznamy
uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.“38 Jedná se o seznam
dlužníkových závazků s uvedením jeho věřitelů, seznam jeho majetku včetně
pohledávek s uvedením jeho dlužníků a seznam dlužníkových zaměstnanců.39
Této domněnky lze využít pouze v případě věřitelského insolvenčního návrhu,
neboť dlužník je povinen ke svému insolvenčnímu návrhu uvedené seznamy
připojit, a když tak ani přes výzvu insolvenčního soudu neučiní, je jeho návrh
odmítnut. Domněnka platební neschopnosti v tomto případě vychází z toho, „že
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nepodrobení se příkazu insolvenčního soudu signalizuje neochotu dlužníka
podrobit se pravidlům insolvenčního řízení a že tato nečinnost dlužníka ztěžuje
(se zřetelem k povaze seznamů) insolvenčnímu soudu prověření majetkové
situace dlužníka a tím zasahuje do práv a právem chráněných zájmů dlužníkových
věřitelů“.40
1.3.3.2 Negativní domněnka
Od 1. 7. 2017 byla do insolvenčního zákona zakotvena nová domněnka
v tomto případě platební schopnosti dlužníka, někdy nazývána také negativní
domněnka či domněnka neúpadku, která může být použita pouze v případě
dlužníka-podnikatele, který vede účetnictví, a zní „Má se za to, že dlužník, který je
podnikatelem a vede účetnictví, je schopen plnit své peněžité závazky, jestliže
rozdíl mezi výší jeho splatných peněžitých závazků a výší jeho disponibilních
prostředků (dále jen „mezera krytí“) stanovený ve výkazu stavu likvidity podle
prováděcího právního předpisu představuje méně než desetinu výše jeho
splatných peněžitých závazků, anebo pokud výhled vývoje likvidity sestavený podle
prováděcího právního předpisu osvědčuje, že mezera krytí klesne v období,
na které se výhled vývoje likvidity sestavuje, pod jednu desetinu výše jeho
splatných peněžitých závazků.“41
Nový pojem, který byl do insolvenčního zákona zaveden, mezera krytí tak
představuje rozdíl mezi závazky dlužníka, a to pouze těmi peněžitými
a po splatnosti, a disponibilními prostředky dlužníka, čili zjednodušeně řečeno
finančními prostředky, které může dlužník k úhradě svých závazků použít
prakticky ihned, jako jsou typicky peněžní prostředky v pokladně či na účtech
dlužníka.
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Domněnka schopnosti dlužníka plnit své peněžité závazky nastává tehdy,
když mezera krytí je menší než 10 % výše splatných peněžitých závazků dlužníka.
Pro konkrétní představu si autor dovolí uvést jednoduchý příklad:


dlužník má splatné peněžité závazky ve výši 1 000 000 Kč



dlužník má celkem disponibilní prostředky ve výši 800 000 Kč



mezera krytí tak činí 200 000 Kč (1 000 000 – 800 000)



desetina výše splatných peněžitých závazků je rovna 100 000 Kč
(1 000 000 / 10)

mezera krytí (200 000 Kč) je tedy větší než desetina výše splatných peněžitých
závazků dlužníka (100 000 Kč), a proto domněnka neúpadku dlužníka nebyla
osvědčena.
Mezera krytí musí být stanovena ve výkazu stavu likvidity, případně
ve výhledu vývoje likvidity, jejichž obsah, rozsah a způsob sestavování je upraven
vyhláškou č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona
(vyhláška o platební neschopnosti podnikatele), přičemž vydání tohoto
prováděcího předpisu předvídá ustanovení § 3 odst. 6 InsZ. Touto vyhláškou jsou
zakotveny také požadavky na zpracovatele výkazu stavu likvidity nebo výhledu
vývoje likvidity pro insolvenční řízení, kterým může být pouze statutární auditor
nebo auditorská společnost, znalec nebo znalecký ústav zapsaný do příslušného
seznamu vedeného Ministerstvem spravedlnosti pro daný obor anebo osoba, která
se zabývá ekonomickým poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizací
a která výkaz stavu likvidity nebo výhled vývoje likvidity zpracovává
prostřednictvím statutárního auditora nebo auditorské společnosti či uvedeného
znalce nebo znaleckého ústavu.42
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Jestliže dlužník nebo insolvenční soud nestanoví jinak, sestavuje se výkaz
stavu likvidity k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího měsíci,
v němž bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka, čili byl podán insolvenční
návrh.43 Insolvenční zákon také umožňuje osvědčit domněnku neúpadku dlužníka
na základě výhledu vývoje likvidity, který deklaruje, že mezera krytí klesne
pod jednu desetinu výše splatných peněžitých závazků dlužníka teprve
ve stanoveném období. Toto období je vyhláškou o platební neschopnosti
podnikatele stanoveno na 8 týdnů od data posouzení likvidity a je možné ho
ve výjimečných případech prodloužit až o 4 týdny. 44 „Účelem posouzení vývoje
likvidity je zjištění, zda je dlužník schopen v krátké době uzavřít dostatečně
mezeru krytí, která může být způsobena v zásadě výpadkem fakturace nebo
výpadkem inkasa pohledávek. U obou faktorů se má jednat o výpadek (o určitý
šok v ekonomice daného podniku), nikoliv o stálý systémový jev.“45
Podnikateli, který vede účetnictví, je tedy dána možnost, aby vyvrátil
domněnku své platební neschopnosti tím, že prokáže dostatek disponibilních
prostředků k úhradě většiny (alespoň 90 %) svých splatných peněžitých závazků.
Pokud je u dlužníka momentální situace jiná, tedy jeho disponibilní prostředky
nedosahují takové výše jeho splatných peněžitých závazků, má dlužník ještě
druhou možnost, a to prokázat, že zákonodárcem požadované mezery krytí
dosáhne v časovém období zásadně 8 týdnů. Tuto lhůtu takřka 2 měsíců lze
považovat za přiměřenou.46 Pro platebně schopného dlužníka je délka 8 týdnů
dostačující k tomu, aby si zajistil dostatečné zdroje k úhradě svých splatných
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závazků (např. si k jejich úhradě opatřit prostředky sjednáním úvěru), případně
aby došlo k odstranění nedostatku likvidity způsobeného zpožděním plateb. Nelze
ale vyloučit případy, kdy dlužníkovi trvá uzavření mezery krytí delší dobu, ale
přesto jeho ekonomický stav stále odpovídá pouze platebnímu zadrhnutí.
V takových případech lze období posouzení likvidity prodloužit až o další 4
týdny, nejsou-li zde pochybnosti o tom, že dlužníkovi prodloužené období bude
stačit k uzavření mezery krytí, a dlužník doloží, že nemůže splnit své splatné
závazky v neprodlouženém období z důvodu prodlení třetí osoby se splněním
jejího závazku vůči dlužníkovi.47
K předložení výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity má
však dlužník lhůtu pouze 14 dnů od zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního
řízení v insolvenčním rejstříku, pokud mu insolvenční soud tuto lhůtu na žádost
z důvodů zvláštního zřetele hodných přiměřeně neprodlouží.48 Nedoloží-li dlužník
jeden či druhý dokument v zákonné či soudem stanovené lhůtě, nemůže se již
domněnky platební schopnosti dovolat. Na druhé straně insolvenční soud
v případě věřitelského návrhu může rozhodnout, aby mu dlužník výkaz stavu
likvidity či výhled vývoje likvidity předložil, a pokud má věřitel–navrhovatel vůči
dlužníkovi vykonatelnou pohledávku, rozhodne tak insolvenční soud vždy.49
Insolvenční soud tudíž v pochybnostech o úpadku dlužníka může sám rozhodnout,
že využije těchto mechanismů ke zjištění skutečného finančního zdraví dlužníka.50
Pro úplnost je třeba vyjasnit vztah § 3 odst. 2 InsZ (pozitivní domněnky)
a § 3 odst. 3 InsZ (negativní domněnka), které oba navazují na ustanovení § 3

47
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odst. 1 písm. c). Vycházeje z charakteru obou ustanovení je třeba dospět k závěru,
že je-li naplněna některá z domněnek platební neschopnosti dlužníka uvedených
v § 3 odst. 2 InsZ, může dlužník svou platební neschopnost vyvrátit využitím § 3
odst. 3 Insz prostřednictvím například výkazu stavu likvidity. Na druhou stranu
„aplikace § 3 odst. 2 InsZ není předpokladem aplikace § 3 odst. 3 InsZ. S pomocí
argumentu a contrario lze totiž dovodit, že pokud výkaz stavu likvidity prokáže
mezeru krytí větší než 10 % (a její uzavření v relevantním období neprokazuje ani
výhled vývoje likvidity), pro účely § 3 odst. 1 písm. c) InsZ dlužník není schopen
plnit své dluhy (závazky).“51

1.4 Předlužení
Druhou formou úpadku vedle platební neschopnosti je podle ustanovení
§ 3 odst. 4 InsZ předlužení. Předlužení se může týkat pouze právnických osob
nebo fyzických osob–podnikatelů. Podnikatelem je dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku ten, „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet
a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem
se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován
se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“52 Za podnikatele se považuje osoba
zapsaná v obchodním rejstříku a též se má za to, že podnikatelem je osoba, která
má k podnikání živnostenské či jiné oprávnění.53
Podmínkami pro zjištění úpadku ve formě předlužení jsou:
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mnohost věřitelů dlužníka – jde o shodnou podmínku jako
v případě platební neschopnosti, čili vůči dlužníku musejí mít
pohledávku alespoň dva různí věřitelé54, a



souhrn závazků dlužníka převyšuje hodnotu jeho majetku –
v případě předlužení je třeba počítat se všemi závazky dlužníka,
tedy i s těmi ještě před splatností, a při stanovení hodnoty majetku
dlužníka se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně
k dalšímu provozování podniku, přičemž je samozřejmě třeba
zhodnotit, zda dlužník může reálně ve správě majetku nebo
v provozu podniku pokračovat.55

Test předlužení (též rozvahový test či balance sheet test), kterým se tato
forma úpadku dlužníka zjišťuje, zjednodušeně řečeno poměřuje hodnotu
dlužníkova majetku oproti výši jeho závazků.56
Důvodem, proč se při zjišťování, zda je dlužník v úpadku ve formě
předlužení, počítá nikoli pouze s aktuální výši hodnoty majetku dlužníka, ale
s očekávaným výnosem z pokračující správy majetku nebo podnikatelské činnosti,
pokud je tento skutečně možné předpokládat, je „zabránit tomu, aby za předlužení
byl považován přechodný stav, který lze jistými koncepčními opatřeními rychle
překonat. Některé odborné názory kritizují fakt, že toto hledisko se objevilo jen
v případě úpadku ve formě předlužení, nicméně by našlo své uplatnění i v případě
úpadku ve formě platební neschopnosti.“57
Zvolení časového období pro uvedený výpočet budoucího zhodnocení
majetku dlužníka je zákonodárcem neřešený a v praxi značně komplikovaný

54
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problém. Jelikož však zákonodárce vyžaduje pro zjištění úpadku ve formě
předlužení

zahrnutí

veškerých

dlužníkových

závazků,

je nejvhodnější

při stanovení hodnoty majetku dlužníka pro formu předlužení přihlížet k další
správě majetku či provozování podniku dlužníka, lze-li důvodně předpokládat tuto
další správu či provozování, po dobu trvání nejdéle splatného podstatného
závazku dlužníka.58
Ačkoli není zákonem vyloučeno, aby insolvenční návrh z důvodu
předlužení podal věřitel dlužníka, prakticky to není možné. Pro znalost a doložení
podmínky předlužení, tedy že souhrn závazků dlužníka převyšuje hodnotu jeho
majetku, navíc majetku, který teprve v budoucnu nabude, je třeba znát aktuální
a úplnou ekonomickou situaci dlužníka. Proto se také možnost dlužníka tvrdit svůj
úpadek z důvodu předlužení vztahuje reálně pouze na dlužníky, kteří vedou
účetnictví, i když to není podmínka stanovená zákonodárcem, neboť bez řádně
vedeného účetnictví je tato forma úpadku prakticky nezjistitelná.59

1.5 Hrozící úpadek
Insolvenčním zákonem byl od 1. 1. 2008 zaveden nový pojem hrozící
úpadek. Vedle řešení úpadku v rámci insolvenčního řízení tak vznikla
pro dlužníka možnost řešit insolvenčním řízením též jeho teprve hrozící úpadek.
Důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu se k hrozícímu úpadku vyjadřuje
toliko, že obsahové vymezení tohoto pojmu odpovídá srovnatelným zahraničním
úpravám.60
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s. 53 a 54.
59

KOZÁK, 2018, s. 15.
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Důvodová zpráva k InsZ, s. 8.
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Hrozící úpadek je v insolvenčním zákoně upraven následovně: „O hrozící
úpadek dlužníka jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně
předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část
svých peněžitých závazků.“61
Není zřejmé, proč se zákonodárce rozhodl hrozící úpadek navázat jen
na platební neschopnost dlužníka, a nikoli i na předlužení. S ohledem na to,
že hrozící úpadek má včas řešit dlužníkův nezdar, a to i v podnikání, možná spíše
právě v podnikání, neměl by být aspekt předlužení opomíjen.62 Dále je zde, stejně
jako v případě domněnky platební neschopnosti uvedené v § 3 odst. 2 písm. a)
InsZ, v definici použit pojem podstatná část peněžitých závazků dlužníka, který je
nejednoznačný a dává tak prostor k posouzení ad hoc.63
Tam, kde dlužník podal insolvenční návrh proto, že mu úpadek teprve
hrozí (§ 3 odst. 4 insolvenčního zákona), se rozhodujícími skutečnostmi, které
osvědčují hrozící úpadek dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž
insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít (se zřetelem ke všem
okolnostem případu), že lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen
řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků v budoucnu. Jinak
řečeno, že v budoucnu nastane dlužníkova platební neschopnost ve smyslu § 3
odst. 1 insolvenčního zákona, přičemž k podmínce, aby dlužník i v tomto případě
měl nejméně dva věřitele s pohledávkami, jež se v budoucnu stanou splatnými,
se v takovém případě pojí i požadavek, aby se neschopnost v budoucnu plnit
pohledávky věřitelů, týkala „podstatné části“ dlužníkových peněžitých závazků.64

61

§ 3 odst. 5 InsZ

62

HÁSOVÁ, 2018, s. 37.
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Více k tomuto v oddílu 1.3.3.1 Pozitivní domněnky této práce.

64

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NSCR 1/2008, ze dne 27. 1. 2010.
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Insolvenční návrh v případě hrozícího úpadku může podle § 97 odst. 7
InsZ podat pouze sám dlužník a nikoli věřitel, neboť zákon nedefinuje povahu této
hrozby, a je proto jen na dlužníkovi, aby svou ekonomickou situaci posoudil
a reagoval na ni. Dalším důvodem pro takovéto omezení oprávněných subjektů
je zabránit zneužívání hrozícího úpadku ze strany věřitelů k určité formě nátlaku
na dlužníka.
Forma hrozícího úpadku se užije zásadně pro případy, kdy dlužník žádá
o jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku, tedy o reorganizaci či oddlužení. 65
Řešení hrozícího úpadku konkursem by popíralo smysl tohoto institutu, neboť
hrozící úpadek byl do insolvenčního zákona zaveden za účelem dání šance
dlužníkovi, který ještě nenaplňuje znaky úpadku, ale v dohledné době by se tak
s vysokou mírou pravděpodobnosti bez využití insolvenčního řízení stalo, aby své
finanční problémy vyřešil, a tím svému úpadku, který by byl pro dlužníka
likvidační, včas předešel.
Dlužníkovi je zakotvením hrozícího úpadku do insolvenčního zákona dána
možnost, aby zabránil negativním důsledkům, které se vážou na již nastalý
úpadek, jako je nárůst závazků o náklady spojené s vymáháním splatných
a neuhrazených závazků, např. úroky z prodlení, náklady nalézacího řízení
či náklady

exekučního

řízení.66

Zákonodárce

k této

možnosti

přistoupil

i s ohledem na věřitele, kteří mají v takovém případě šanci na značně vyšší míru
uspokojení.

65

SMOLÍK, 2016, s. 54.

66

KOZÁK, 2018, s. 15.
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2

Zahájení insolvenčního řízení
Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek

nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Insolvenční řízení lze zahájit pouze
na návrh, který se nazývá insolvenčním návrhem, platí zde tedy bez výjimky
dispoziční zásada.67
Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně
příslušnému soudu.68 Pro zahájení insolvenčního řízení tedy není nutné podat
insolvenční návrh místně příslušnému soudu, ale v případě zmýlení věcně
příslušného soudu není insolvenční řízení zahájeno, čímž nenastávají ani účinky
spojené

se

zahájením

insolvenčního

řízení.

Věcně

příslušnými

pro insolvenční řízení jsou jako soudy prvního stupně krajské soudy.

69

soudy
Krom

jednotlivých krajských soudů v Praze, v Českých Budějovicích, v Plzni, v Ústí
nad Labem, v Hradci Králové, v Ostravě a v Brně jsou insolvenční řízení vedena
u Městského soudu v Praze a na pobočkách příslušných krajských soudů, pokud
jim je insolvenční agenda přidělena v rozvrhu práce. Místně příslušným soudem je
pak ten, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.70 O opravných prostředcích
proti rozhodnutím krajských soudu v insolvenčním řízení rozhodují vrchní soudy.

67

§ 2 písm. a) a c) InsZ

68

§ 97 odst. 1 InsZ

69

§ 7a InsZ

70

§ 7b odst. 1 InsZ – Dle § 85 OSŘ je obecným soudem fyzické osoby – nepodnikatele okresní
soud, v jehož obvodu má bydliště (tj. místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem tam žít s výhradou
změny okolností trvale), v případě fyzické osoby – podnikatele se místní příslušnost řídí sídlem
zapsaným v živnostenském rejstříku, jinak též místem bydliště, a obecný soud právnické osoby se
určuje dle jejího sídla, přičemž pro insolvenční řízení bylo toto pravidlo modifikováno tak, že
místně příslušným soudem dlužníka, který je zapsán do obchodního rejstříku, je soud, v jehož
obvodu měl dlužník sídlo ke dni, který předchází o šest měsíců okamžik zahájení insolvenčního
řízení (dle důvodové zprávy k zák. č. 64/2017 Sb. má být tímto eliminován prostor pro manipulaci
s insolvenčním řízení ze strany dlužníka).
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Soudy, před nimiž probíhá insolvenční řízení, jakož i ty, které rozhodují
o opravném prostředku v insolvenčním řízení, se nazývají insolvenčními soudy.71
Insolvenční soud oznámí zahájení insolvenčního řízení vyhláškou, kterou
zveřejní do dvou hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh podaný dlužníkem,
nebo, v případě insolvenčního návrhu podaného věřitelem, kdy byl učiněn záznam
do spisu, že insolvenční soud neshledal důvodné pochybnosti o důvodnosti
věřitelského návrhu. Pokud do konce úředních hodin insolvenčního soudu zbývají
méně než dvě hodiny, nebo jsou dny pracovního klidu, pak insolvenční soud
zveřejní vyhlášku do dvou hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího
pracovního dne insolvenčního soudu.72 Vyhláška se zveřejňuje v insolvenčním
rejstříku, který je veden elektronicky na webových stránkách Ministerstva
spravedlnosti ČR a který je zcela veřejný, tedy v něm lze nalézt průběh celého
dosavadního insolvenčního řízení týkajícího se určitého dlužníka.73
Insolvenční soud je dále povinen neprodleně o zahájení insolvenčního
řízení informovat příslušné soudy, finanční úřad, celní úřad, Úřad práce České
republiky a další subjekty uvedené v ustanovení § 102 odst. 1 InsZ. Oznamovací
a vyrozumívací povinnost podle § 101 a § 102 InsZ je povinen splnit insolvenční
soud, jemuž je insolvenční návrh doručen, i pokud není místně příslušný.
Insolvenční návrh postoupí místně příslušnému insolvenčnímu soudu teprve
poté.74
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§ 2 písm. b) InsZ
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§ 101 InsZ
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Insolvenční rejstřík je dostupný zde: http://isir.justice.cz
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MARŠÍKOVÁ, 2018, s. 186.
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2.1 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení
Zákon s okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení
insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku spojuje několik následujících
hmotněprávních i procesněprávních účinků, které mají za cíl upravit právní režim
tak, aby bylo uspokojení věřitelů dlužníka co nejefektivnější.75
Zaprvé věřitelé již nemohou uplatnit své pohledávky za dlužníkem ani jiná
práva týkající se majetkové podstaty dlužníka žalobou, pokud je mohou uplatnit
přihláškou do insolvenčního řízení, přičemž lhůty k uplatnění jejich práv
po zahájení insolvenčního řízení nezačínají nebo dále neběží.76 Od zahájení
insolvenčního řízení tak již věřitelé nemohou zahájit s dlužníkem civilní řízení
k uplatnění svého nároku, pokud tento mohou přihlásit jako svou pohledávku
do insolvenčního řízení. Stavění lhůt k uplatnění práva je pak zásadní z toho
důvodu, že zahájené insolvenční řízení nevede vždy k rozhodnutí, kterým
se zjišťuje úpadek dlužníka, kdy věřitelé zásadně své přihlášky pohledávek
podávají až po tomto rozhodnutí soudu, ale přitom může být i po několika
měsících běžícího insolvenčního řízení nakonec rozhodnuto o tom, že dlužník se
v úpadku nenachází a insolvenční řízení zastaveno. Pokud by tedy nedošlo
ke stavění lhůt, mohlo by dojít k promlčení věřitelovy pohledávky bez jeho
přičinění, navíc si lze představit, jak by mohl být institut insolvenčního řízení
dlužníky zneužíván

k tomu,

aby docházelo

k promlčení

jejich

závazků.

Ustanovení tak chrání věřitele před promlčením, když jejich pohledávky a jiná
práva nemohou být uplatněna žalobou.77 „Na druhé straně tato úprava chrání
i osobu nacházející se v insolvenci. Kdyby byla dána možnost uplatňovat
pohledávky u soudu souběžně s insolvenčním řízením, mohla by být osoba

75

Důvodová zpráva k InsZ, s. 20.

76

§ 109 odst. 1 písm. a) InsZ

77

MARŠÍKOVÁ, 2018, s. 217.
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nacházející se v insolvenci po skončení insolvenčního řízení vystavena atakům
ze strany věřitelů, vycházejícím z pohledávek vzniklých před zahájením
insolvenčního řízení, což by mohlo mít za následek riziko opětovného podávání
návrhů na insolvenci.“78
Zadruhé právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku
ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze
uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených insolvenčním zákonem,
to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech nebo
exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech, které bylo navrženo
po zahájení insolvenčního řízení.79 Judikatura pak dovodila, že příslušné pravidlo
dopadá také na soudcovské zástavní právo na nemovitých věcech i na další
způsoby zajištění pohledávky, jejichž vznik nebyl dovršen do zveřejnění vyhlášky
o zahájení insolvenčního řízení, např. tedy když soudcovské zástavní právo
na nemovitých věcech vzniklo (právní mocí soudního rozhodnutí o jeho zřízení)
až poté, co insolvenční řízení již bylo zahájeno, ačkoli návrh na jeho zřízení byl
podán před zahájením insolvenčního řízení, nebo vklad smluvního zástavního
práva k nemovité věci nebyl povolen katastrálním úřadem předtím, než nastaly
účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, a to i tehdy, pokud byl již
návrh na vklad podán, a tudíž by účinky vkladu zástavního práva k nemovité věci
působily zpětně ke dni podání návrhu na vklad, který by mohl předcházet zahájení
insolvenčního řízení.80 Uplatněním práva na uspokojení ze zajištění se rozumí
realizace takového práva, kdy se zajištěný věřitel může v průběhu insolvenčního

78

Usnesení Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 2444/10 ze dne 2. 12. 2010.

79

§ 109 odst. 1 písm. b) InsZ

80

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 NSČR 16/2011 ze dne 30. 11. 2011, kde
bylo dále stanoveno: „Nabylo-li rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením
soudcovského zástavního práva na nemovitostech náležejících do majetkové podstaty dlužníka
právní moci poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, stává se právo
věřitele na uspokojení z takového zajištění neúčinným od prohlášení konkursu na majetek dlužníka
(srov. § 245 odst. 1 insolvenčního zákona).“

31

řízení uspokojit ze svého zajišťovacího práva k majetku ve vlastnictví dlužníka
nebo k majetku náležejícímu do majetkové podstaty dlužníka jen v rámci
insolvenčního řízení, tedy v první řadě musí podat přihlášku pohledávky
do insolvenčního řízení dlužníka, v níž své zajišťovací právo uvede a prokáže
listinami.81 Novelou insolvenčního zákona č. 64/2017 Sb. bylo nově zakotveno,
že právo na uspokojení ze zajištění náleží věřiteli v případě zajištěné podmíněné
pohledávky i tehdy, pokud dojde ke splnění odkládací podmínky pro vznik takové
pohledávky až po zahájení insolvenčního řízení, obdobně tomu bude i v případě
zajištěné budoucí pohledávky.82 Pro úplnost je třeba odkázat na ustanovení § 2
písm. g) InsZ83, kde jsou vyjmenovány instituty zajištění pro účely insolvenčního
řízení, a na ustanovení § 41 InsZ, kde je uvedena možnost vzniku nového zajištění
na věci ve vlastnictví dlužníka po zahájení insolvenčního řízení v souvislosti
s uzavřením smluv o úvěrovém financování insolvenčním správcem.
Dalším účinkem spojeným se zahájením insolvenčního řízení je
pozastavení výkonu rozhodnutí či exekuce (soudní i daňové a správní) postihující
majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i majetek, který náleží do majetkové
podstaty, kdy výkon rozhodnutí či exekuci lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však
provést, tj. realizovat (pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim
postavené na roveň může platit jiný režim podle § 203 odst. 5 InsZ).84 Tímto
ustanovením je tedy řešen vztah insolvenčního a exekučního řízení v době před
rozhodnutím o insolvenčním návrhu. K rozhodnutím a opatřením přijatým
při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s tímto omezením se
v insolvenčním řízení nepřihlíží. Insolvenčnímu soudu je nadto dána možnost

81

RICHTER, 2017, s. 91.
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§ 109 odst. 1 písm. b) InsZ in fine
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Jedná se o zástavní právo, zadržovací právo, omezení převodu nemovitosti, zajišťovací převod
práva nebo postoupení pohledávky k zajištění anebo obdobné právo podle zahraniční právní
úpravy.
84

§ 109 odst. 1 písm. c) InsZ
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kdykoli pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc takového rozhodnutí
či opatření nebo zakázat přijetí takového rozhodnutí nebo opatření. Na druhou
stranu úkony, které by byly učiněny k zajištění dlužníkova majetku pro účely jeho
postižení takovým výkonem rozhodnutí nebo exekucí, provést lze.85
V neposlední řadě pak po zahájení insolvenčního řízení nelze uplatnit
dohodu mezi věřitelem a dlužníkem, která by zakládala právo na výplatu srážek
ze mzdy nebo jiných příjmů, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako
se mzdou nebo platem.86 V opačném případě by šlo o zcela zjevné zvýhodnění
věřitele, které není v rámci insolvenčního řízení přípustné.
Uvedené účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení trvají,
nestanoví-li zákon u některého způsobu řešení úpadku jinak, až do skončení
insolvenčního řízení.87 Rozdílně je to stanoveno například u reorganizace, při níž
trvají dané účinky pouze do schválení reorganizačního plánu, nebo může dojít
z důvodů hodných zvláštního zřetele k omezení uvedených zákonných účinků
předběžným opatřením insolvenčního soudu, pokud to neodporuje společnému
zájmu věřitelů (§ 82 odst. 2 písm. b) InsZ).88
Dalším důležitým účinkem spojeným se zahájením insolvenčního řízení
je znatelné omezení dlužníkova dispozičního oprávnění s jeho majetkem, ačkoli
je mu fakticky toto oprávnění zákonem ponecháno.89 Účelem je zabránění
dlužníkovi zásadně zkracovat možnost uspokojení věřitelů za současného
umožnění dlužníkovi plnit běžné a obvyklé závazky. Dlužník je povinen zdržet se

85

§ 109 odst. 6 a 2 InsZ
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§ 109 odst. 1 písm. d) InsZ
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§ 109 odst. 5 InsZ
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HÁSOVÁ, 2018, s. 399.
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Dle § 229 odst. 3 InsZ je dlužník osobou s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě
v zásadě vždy, když na jeho majetek není prohlášen konkurs.
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od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení,
nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který by do ní mohl náležet
(např. na základě neplatných nebo neúčinných právních úkonů dlužníka), pokud
by se mělo jednat o podstatné změny, a to ve skladbě, využití či určení,
nebo o nikoli zanedbatelné zmenšení tohoto majetku. Vzhledem k tomu, že se
dané ustanovení týká také změn ve skladbě majetku, byl by kupříkladu neúčinný
vůči věřitelům dlužníka i takový úkon, kterým by dlužník zpeněžil svůj nemovitý
majetek, a to i přesto, že by se jednalo o zpeněžení za přiměřenou cenu.90 Peněžité
závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen
v rozsahu a za podmínek stanovených insolvenčním zákonem (např. po dobu
trvání moratoria dle § 122 InsZ).91 Výjimky z omezení dispozice s majetkovou
podstatou tvoří úkony nutné ke splnění povinností stanovených zvláštními
právními předpisy (placení daní, poplatků, včetně soudních poplatků92 atd.),
k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvracení hrozící
škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí.93
Obecnou výjimkou z tohoto omezení jsou pohledávky za majetkovou podstatou
(§ 168 InsZ) a pohledávky jim postavené na roveň (§ 169 InsZ), které mají být
uspokojeny v termínech splatnosti, pokud to majetková podstata umožňuje.94
Jedná-li dlužník v rozporu s uvedenými omezeními, jsou taková právní jednání
vůči věřitelům dlužníka neúčinná za předpokladu, že bude posléze zjištěn úpadek
dlužníka.95 V případě pochybností, zda je určité jednání v souladu či v rozporu
s omezením dispozičního oprávnění dlužníka s jeho majetkem, si dlužník nebo
jeho věřitel mohou předem vyžádat souhlas insolvenčního soudu s takovým

90

KOZÁK, 2018, s. 421.
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§ 111 odst. 1 InsZ
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Usnesení Ústavního soudu České republiky sp. zn. III.ÚS 188/11 ze dne 10. 2. 2011.
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HÁSOVÁ, 2018, s. 406.
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§ 111 odst. 2 InsZ
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Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSČR 67/2014 ze dne 29. 2. 2016.
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jednáním. Právní jednání učiněná na základě souhlasu insolvenčního soudu pak
nejsou v rozporu s těmito omezeními, resp. nejsou vůči věřitelům dlužníka
neúčinná.96 Zpětně již souhlas insolvenčního soudu žádat nelze.
Insolvenční soud může zejména předběžným opatřením tento zákonný
rozsah omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou upravit, a to i bez
návrhu. Může tak rozhodnout, že dlužník nebude vůbec omezen v nakládání
s majetkovou podstatou, nebo bude omezen jen zčásti, nebo naopak tato omezení
stanovit v širším rozsahu, a pak je insolvenční soud povinen předběžným
opatřením také ustanovit předběžného správce.97 „Rozhodnutí insolvenčního
soudu o jiném (širším či užším) rozsahu omezení dlužníka v souvislosti
se zahájením insolvenčního řízení je rozhodnutím v rámci dohlédací činnosti
soudu (§ 11); proti tomuto rozhodnutí není odvolání zásadně přípustné (§ 91).“98

2.2 Insolvenční návrh
Skutečnosti, které osvědčují dlužníkův úpadek či hrozící úpadek, musejí
být uvedeny v insolvenčním návrhu. Insolvenční řízení lze zahájit pouze podáním
tohoto návrhu, nelze jej zahájit z moci úřední. Insolvenční návrh je oprávněn
podat dlužník nebo jeho věřitel, ten však pouze v případě dlužníkova úpadku,
nikoli hrozícího úpadku.99 Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou
osobou-podnikatelem, má nadto dokonce zákonnou povinnost podat insolvenční
návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo měl při náležité
pečlivosti dozvědět o svém úpadku.100 Za období od 1. čtvrtletí roku 2016
do 2. čtvrtletí roku 2017 tvořily insolvenční návrhy podané věřiteli v průměru

96

§ 111 odst. 3 InsZ

97

§ 111, § 112 odst. 1 a § 113 InsZ

98

MARŠÍKOVÁ, 2018, s. 223.
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§ 97 odst. 1, 7 a § 103 odst. 2 InsZ

100

§ 98 odst. 1 InsZ.
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5,7 % všech podaných insolvenčních návrhů101, z čehož je zřejmé, že drtivá
většina insolvenčních návrhů je podávána přímo samotnými dlužníky.

2.2.1 Insolvenční návrh podaný věřitelem
Motivace věřitele k podání insolvenčního návrhu je dvojí – v první řadě
se jedná o účinný nástroj k ochraně majetku dlužníka před individuálním
postupem jednotlivých věřitelů, ale pak také před samotným dlužníkem, neboť ten
v důsledku svého úpadku ztrácí motivaci ke správě svého majetku.102
Insolvenční návrh může podat pouze ten věřitel, který má vůči dlužníkovi
již splatnou pohledávku.103
2.2.1.1 Náležitosti věřitelského návrhu
Samotný insolvenční návrh je na rozdíl od jiných podání v insolvenčním
řízení méně formalizovaný, nepodává se na předepsaném formuláři, pouze musí
být opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo uznávaným
elektronickým podpisem této osoby, nebo podán datovou schránkou. Je-li
insolvenční návrh podán zástupcem insolvenčního navrhovatele, pak je procesní
plnou moc či pověření zaměstnance také nutno opatřit úředně ověřeným
podpisem, potažmo uznávaným elektronickým podpisem.104 Omezení forem při
podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení má eliminovat podvodné návrhy,
které by jinak vyvolávaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.105

101

Statistické údaje Ministerstva spravedlnosti ČR, Oddělení justiční analýzy a statistiky.
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RICHTER, 2017, s. 247.
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§ 105 odst. 1 InsZ
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§ 97 odst. 2, 3 InsZ
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MARŠÍKOVÁ, 2018, s. 173.
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Není-li tato podmínka dodržena, k insolvenčnímu návrhu se nepřihlíží, o čemž je
insolvenční navrhovatel vyrozuměn.106
Ustanovení § 80a InsZ, jež s sebou přinesla novela č. 67/2017 Sb.
s účinností od 1. 7. 2017, stanoví, že „Osoby, kterým se podle zvláštního právního
předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti, činí podání včetně příloh
v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem.“ Osobami, kterým se zřizuje
datová schránka i bez žádosti, jsou orgány veřejné moci, právnické osoby zřízené
zákonem, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, organizační složky
podniků zahraničních právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku
a některé podnikající fyzické osoby – advokáti, statutární auditoři, daňoví poradci
a insolvenční správci.107

Vyjmenované osoby tak již nemohou činit podání

v insolvenčním řízení v listinné podobě. Pokud i přesto tak učiní, budou nejprve
insolvenčním soudem vyzváni k opravě podání, k čemuž jim bude stanovena
lhůta, a v případě, že své podání neopraví, tedy nepodají datovou schránkou
nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,
nebude soud k podání přihlížet,108 a to tedy i v případě insolvenčního návrhu,
ačkoli se jím zahajuje řízení.109 Ustanovení § 80a InsZ dopadá i na zástupce
navrhovatele (byť daný navrhovatel není osobou, které se zřizuje datová schránka
bez žádosti), nebo na kvalifikovaný subjekt podle § 390a odst. 1 InsZ, pokud je
osobou, které se zřizuje datová schránka bez žádosti.110
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§ 97 odst. 4 InsZ
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§ 3, 4, 5, 6 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
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§ 43 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
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§ 97 odst. 4 InsZ
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Insolvenční návrh podaný věřitelem musí podle ustanovení § 103 InsZ
obsahovat:


obecné náležitosti podání dle § 42 odst. 4 OSŘ, tj. kterému soudu je
určeno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, podání musí být
podepsáno a datováno;



označení insolvenčního navrhovatele a insolvenčního dlužníka,
popřípadě jejich zástupců111;



rozhodující skutečnosti, které osvědčují dlužníkův úpadek;



skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění návrh podat – věřitel je
povinen doložit, že má za dlužníkem splatnou pohledávku;112



označení důkazů, kterých se návrh dovolává;



a musí být z návrhu patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel
domáhá.113

V insolvenčním návrhu musejí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr
o úpadku dlužníka jednoznačně vyplývá. Pouhé konstatování, že je dlužník
v úpadku, neboť naplňuje zákonem požadované podmínky, není ve smyslu § 103
odst. 2 InsZ uvedením okolností, které osvědčují dlužníkův úpadek. Stejně tak
nelze pouze odkázat na přiložené listinné důkazy.114 Insolvenční návrh musí

111

Podle § 103 odst. 1 InsZ musí být fyzická osoba označena jménem, příjmením a bydlištěm
(sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být
označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Je-li navrhovatelem stát,
musí insolvenční návrh obsahovat označení příslušné organizační složky státu, která za stát před
insolvenčním soudem vystupuje.
112

§ 105 InsZ

113

Navrhovatel není povinen formulovat návrh na znění výroku rozsudku či jiného rozhodnutí
ve věci samé, neboť o formulaci výroku rozhodnutí rozhoduje pouze soud. Pokud není pochyb
o tom, že se navrhovatel domáhal insolvenčním návrhem toho, aby insolvenční soud rozhodl
o úpadku dlužníka, nelze z toho, že do něj nevtělil návrh na znění výroku rozhodnutí
insolvenčního soudu, dovozovat, že insolvenční návrh postrádá některou ze zákonem
požadovaných náležitostí. – srov. s usnesením Vrchního soudu v Praze sp. zn. 2 VSPH 274/2008
ze dne 27. 11. 2008.
114

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSČR 23/2010 ze dne 22. 9. 2011.
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obsahovat přesné označení věřitelů dlužníka, kteří jsou navrhovateli známi,
a konkrétní údaje o pohledávkách těchto věřitelů včetně údaje jejich splatnosti.115
Z insolvenčního návrhu by mělo být zřejmé i to, že dlužník není schopen splatit
své dluhy.
Insolvenční návrh musí být podán s takovým počtem stejnopisů, aby jeden
stejnopis zůstal u insolvenčního soudu a aby každý, komu se doručuje, obdržel
jeden stejnopis. Stejnopis insolvenčního návrhu se doručuje pouze dlužníkovi.
Zjednodušeně to znamená, že navrhovatel–věřitel musí insolvenční návrh podat
ve dvou vyhotoveních, aby jedno zůstalo u soudu a druhé bylo doručeno
dlužníkovi. Navrhovatel, který se svým návrhem přistupuje do již probíhajícího
insolvenčního řízení, musí předložit takový počet stejnopisů, aby jeden zůstal
insolvenčnímu soudu a po jednom obdržel dlužník a případně dosavadní
insolvenční navrhovatel odlišný od dlužníka.116 Nicméně aktuálně se drtivá
většina insolvenčních návrhů s ohledem na ustanovení § 80a a § 390a
insolvenčního zákona podává elektronicky, resp. prostřednictvím datové
schránky.
2.2.1.2 Přílohy věřitelského návrhu
K insolvenčnímu návrhu je navrhovatel povinen připojit zákonem
předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává. Přílohy a listiny však
nejsou součástí insolvenčního návrhu, a proto jejich případná absence nezpůsobí
bez dalšího odmítnutí insolvenčního návrhu ze strany soudu, ale navrhovatel bude
vyzván k doplnění podání.117
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Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSCR 14/2011 ze dne 21. 12. 2011.
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§ 103 odst. 3 a 4 a § 107 odst. 6 InsZ
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V případě věřitelského návrhu je zásadní přílohou k insolvenčnímu návrhu
podle § 105 InsZ přihláška splatné pohledávky věřitele, resp. navrhovatele spolu
s listinami, které danou pohledávku osvědčují. Doložením existence své splatné
pohledávky věřitel prokazuje, že je osobou oprávněnou insolvenční návrh podat,
proto zákon vyžaduje, aby věřitel k návrhu připojil všechny listiny, z nichž lze
spolehlivě učinit závěr o existenci jeho splatné pohledávky za dlužníkem.
Rozsáhlé dokazování ke zjištění existence splatné pohledávky insolvenčního
navrhovatele je v rámci řízení o insolvenčním návrhu vyloučeno.118 Přihlášku
pohledávky je třeba na rozdíl od insolvenčního návrhu podat na stanoveném
formuláři.
Novela insolvenčního zákona č. 64/2017 Sb. jako další posílení ochrany
dlužníka před šikanózními insolvenčními návrhy zavedla požadavek osvědčení
určité míry kvality pohledávky insolvenčního navrhovatele, který se v případě
uplatnění pohledávky v již zahájeném insolvenčním řízení neužije. Insolvenční
navrhovatel, který vede účetnictví nebo daňovou evidenci, má povinnost proti
dlužníkovi-právnické osobě doložit svou pohledávku uznáním dlužníka
s ověřeným podpisem nebo vykonatelným rozhodnutím nebo notářským zápisem
se svolením k vykonatelnosti nebo exekutorským zápisem se svolením
k vykonatelnosti nebo potvrzením auditora podle zvláštního zákona, soudního
znalce nebo daňového poradce, že navrhovatel o pohledávce účtuje.119 Vyšší
nároky na prokázání pohledávky uplatňované navrhovatelem při zahájení
insolvenčního řízení oproti pohledávce uplatňované přihláškou již v běžícím
insolvenčním

řízení

jsou

odůvodněny vážnými

účinky,

které

zahájení

insolvenčního řízení pro dlužníka má. Dle důvodové zprávy k dané novele
„Potvrzení o tom, že insolvenční navrhovatel o pohledávce účtuje nebo že ji vede
v daňové evidenci, představuje z hlediska sledovaného účelu rovnocennou

118

Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 VSPH 1867/2014 ze dne 23. 10. 2014.

119

§ 105 odst. 1 InsZ
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alternativu k jiným dokladům, jimiž lze podle § 105 doložit pohledávku. Důvodem
je předpoklad, že na zaúčtovanou pohledávku lze hledět s větší důvěrou ohledně
její pravosti, neboť by její fiktivní vytvoření s sebou neslo pro věřitele určité
negativní důsledky (např. vznik zvláštní daňové povinnosti vůči státu nebo riziko
trestněprávního postihu).“120 Na druhou stranu věřitel, který vede účetnictví nebo
daňovou evidenci, nemůže svůj insolvenční návrh opírat o pohledávku, která
možná fakticky existuje, ale kterou v rozporu se zákonem nevede ve svém
účetnictví. Nedoložení pohledávky uvedeným způsobem daným navrhovatelem
v případě dlužníka-právnické osoby má za následek zamítnutí insolvenčního
návrhu z důvodu neosvědčení aktivní legitimace insolvenčního navrhovatele
k podání návrhu.121
Je-li insolvenčním navrhovatelem, který vede účetnictví nebo daňovou
evidenci, zahraniční právnická osoba, nebo fyzická osoba, která nemá bydliště
či sídlo na území České republiky, pak lze pohledávku doložit také dokladem
ověřeným nebo vydaným cizím státem, který je podle cizího právního řádu
srovnatelný se shora uvedenými listinami.122
U tzv. zaměstnaneckých insolvenčních návrhů, tedy těch, které jako
věřitelé podávají zaměstnanci nebo bývalí zaměstnanci dlužníka pro dlužné
mzdové pohledávky, které se do insolvenčního řízení nepřihlašují běžnou
formulářovou přihláškou pohledávky, ale uplatňují se podle § 203 InsZ
(pohledávky za majetkovou podstatou nebo jim postavené na roveň), se lze setkat
s názorem, že k takovému insolvenčnímu návrhu nemusí být připojena přihláška

120

Důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
s. 38.
121

Tamtéž, s. 53.

122

§ 105 odst. 2 InsZ
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pohledávky.123 Z důvodové zprávy k zákonu č. 294/2013 Sb.124, však zřetelně
vyplývá, že zákonodárce zamýšlel i v případě insolvenčního navrhovatele, který
má za dlužníkem pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou
podstatou,

povinnost

připojit

k insolvenčnímu

návrhu

přihlášku

takové

pohledávky i přesto, že bude uspokojována podle § 203 InsZ bez přezkoumání.125
Vedle přihlášky pohledávky a uvedených příloh k ní jsou dalšími
obvyklými přílohami věřitelského návrhu listiny prokazující pohledávky jiných
věřitelů za dlužníkem, např. různé smlouvy, pravomocná rozhodnutí soudů,
výkazy nedoplatků, exekuční příkazy apod., dále výpisy z obchodního rejstříku
dlužníka a navrhovatele či listiny prokazující jakýkoli majetek dlužníka.
2.2.1.3 Předběžné posouzení věřitelského návrhu
Novela č. 67/2017 Sb. zakotvila do ustanovení § 100a insolvenčního
zákona v případě insolvenčního návrhu podaného věřitelem tzv. předběžné
posouzení insolvenčního návrhu. Insolvenční soud má tak po provedené novele
povinnost předběžně přezkoumat důvodnost věřitelského insolvenčního návrhu
dříve, než je takový insolvenční návrh zveřejněn v insolvenčním rejstříku.
V případě, že insolvenční soud shledá důvodné pochybnosti o důvodnosti
insolvenčního návrhu podaného věřitele, rozhodne, že insolvenční návrh ani jiné
dokumenty v insolvenční spise se nezveřejní v insolvenčním rejstříku.
Insolvenční soud při předběžném posouzení insolvenčního návrhu
podaného věřitelem zohledňuje důvody uvedené v ustanovení § 128a InsZ, který
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KOZÁK, 2018, s. 388.
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Zákonem č. 294/2013 Sb. došlo k doplnění § 105 odst. 1 in fine: „Jde-li v případě pohledávky
podle věty první o pohledávku, která se do insolvenčního řízení jinak nepřihlašuje, považuje se
po rozhodnutí o úpadku za uplatněnou podle § 203.“
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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, s. 29.
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za zjevně bezdůvodný označuje insolvenční návrh tehdy, když insolvenční
navrhovatel dokládá oprávnění jej podat pohledávkou, ke které se pro účely
rozhodnutí o úpadku nepřihlíží, nebo jde o insolvenční návrh podaný opětovně
a insolvenční navrhovatel při jeho podání nedoloží, že splnil povinnosti uložené
mu případně předchozím rozhodnutím o insolvenčním návrhu, nebo jeho podáním
insolvenční navrhovatel zjevně sleduje zneužití svých práv na úkor dlužníka,
nebo záloha na náklady insolvenčního řízení splatná s podáním insolvenčního
návrhu nebyla věřitelem, který insolvenční návrh podal, řádně a včas zaplacena.126
„Nasvědčují-li okolnosti podání insolvenčního návrhu nebo jeho obsah tomu, že
insolvenční návrh trpí vadami, pro které by po zevrubnějším přezkoumání mohl
být odmítnut jako zjevně bezdůvodný pro některý z důvodů uvedených
v § 128a InsZ, rozhodne insolvenční soud, že se insolvenční návrh ani jiné
dokumenty, včetně vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení,
v insolvenčním rejstříku, nezveřejňují.“127
Insolvenční soud musí věřitelský insolvenční návrh předběžně posoudit
nejpozději do konce nejblíže následujícího pracovního dne po podání
insolvenčního návrhu. V případě, že insolvenční soud rozhodne o nezveřejnění
takového návrhu, poznamená rozhodnutí do spisu a toto stručně odůvodní. Takové
rozhodnutí se nikomu nedoručuje a není proti němu přípustné odvolání.128
V opačném případě, když insolvenční soud neshledá důvody pro neuveřejnění
insolvenčního návrhu a dalších dokumentů v insolvenčním rejstříku, učiní o tom
záznam do spisu a insolvenční návrh spolu s vyhláškou do dvou hodin zveřejní
v insolvenčním rejstříku.129
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Rozhodl-li insolvenční soud podle § 100a odst. 1 InsZ, tedy že insolvenční
návrh nezveřejní, a následně v sedmidenní lhůtě insolvenční návrh neodmítl
pro zjevnou bezdůvodnost podle § 128a InsZ, oznámí zahájení insolvenčního
řízení vyhláškou, kterou spolu s insolvenčním návrhem a jinými dokumenty
v insolvenčním spise zveřejní v insolvenčním rejstříku nejpozději do 2 hodin
po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu poté,
co uplynula lhůta podle § 128a odst. 1 InsZ.130
Tento nový institut má poskytnout dotčeným osobám výraznou ochranu
před očividně šikanózními návrhy, které mají za cíl pouze vyvolat důsledky
spojené se zahájením insolvenčního řízení a poškodit tvrzeného dlužníka. Zvláště
pak střední a velký podnikatel či společnost může být již pouhým zveřejněním své
firmy v insolvenčním rejstříku značně poškozen, např. může dojít ke ztrátě důvěry
obchodních

partnerů

i

zaměstnanců,

kteří

začnou

hromadně

odcházet

ke konkurenci, k nemožnosti účastnit se některých výběrových řízení či ke vzniku
značných škod v důsledku omezení při nakládání s majetkem. Proto autor tuto
novelu vítá, ačkoli se jedná o zřejmé prolomení principu veřejnosti insolvenčního
řízení.

2.2.2 Insolvenční návrh podaný samotným dlužníkem
Pro insolvenční návrh podaný dlužníkem platí, co se týče obecných
požadavků a náležitostí, zásadně to stejné jako shora uvedené u věřitelského
insolvenčního návrhu. Hlavními rozdíly jsou, že dlužník pochopitelně nemusí
prokazovat své oprávnění návrh podat a že dlužník může podat insolvenční návrh
i z důvodu hrozícího úpadku.
Ohledně tvrzení hrozícího úpadku dospěl Nejvyšší soud ČR k názoru,
že „tam, kde dlužník podal insolvenční návrh proto, že mu úpadek teprve hrozí

130
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(§ 3 odst. 4 InsZ), se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují hrozící úpadek
dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud
(shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít (se zřetelem ke všem okolnostem
případu), že lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas
splnit podstatnou část svých peněžitých závazků v budoucnu. Jinak řečeno,
že v budoucnu nastane dlužníkova platební neschopnost ve smyslu § 3 odst. 1
insolvenčního zákona, přičemž k podmínce, aby dlužník i v tomto případě měl
nejméně dva věřitele s pohledávkami, jež se v budoucnu stanou splatnými, se
v takovém případě pojí i požadavek, aby se neschopnost v budoucnu plnit
pohledávky

věřitelů,

týkala

„podstatné

části“

dlužníkových

peněžitých

závazků“.131 Zvláštní náležitosti insolvenčního návrhu tak nejsou v případě
hrozícího úpadku stanoveny, nicméně je na dlužníkovi, aby svůj hrozící úpadek
v insolvenčním návrhu dostatečně osvědčil, tedy aby doložil důvodný předpoklad,
že by v budoucnu, pokud by včas nezahájil insolvenční řízení pro hrozící úpadek,
naplnil definici úpadku podle ustanovení § 3 odst. 1 insolvenčního zákona.
Dlužník také zásadně v insolvenčním návrhu uvede způsob, jakým má být
jeho úpadek řešen. Chce-li dlužník svůj úpadek, potažmo hrozící úpadek řešit
oddlužením, pak musí s insolvenčním návrhem spojit návrh na oddlužení.132
2.2.2.1 Přílohy
Co se týče příloh dokládaných k insolvenčnímu návrhu dlužníka, tak zde
jsou na dlužníka insolvenčním zákonem kladeny značné nároky, neboť je-li
navrhovatelem dlužník, pak je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit také
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seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek
či hrozící úpadek dlužníka. 133
V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek
včetně pohledávek. Seznam majetku tak obsahuje popis jednotlivých složek
majetku dlužníka (např. nemovité věci, movité věci, cenné papíry, podíly
v obchodních korporacích atd.). Popis by měl majetek určovat jednoznačně,
aby nemohl být zaměnitelný s jiným. Neznamená to však, že by např.
dlužník-fyzická osoba byl povinen popisovat jednotlivé kusy svého oblečení
či nábytku, pokud se jedná o běžné věci osobní potřeby a obvyklé vybavení
domácnosti. U svých pohledávek je dlužník povinen uvést skutečnosti, na kterých
se zakládají, jejich výši a vyjádřit se k jejich dobytnosti, zejména zda se jedná
o pohledávky promlčené. V případě, že dlužník žádné pohledávky nemá, uvede
i tuto skutečnost výslovně ve svém seznamu.134 Vlastní-li dlužník majetek,
ohledně něhož probíhá soudní či jiné řízení, nebo ohledně něhož již bylo
příslušným orgánem rozhodnuto, je dlužník povinen tato řízení či rozhodnutí
přesně označit.135
Seznam závazků dlužníka musí obsahovat označení všech věřitelů, kterých
si je dlužník vědom, a údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků. Pokud je
některý z věřitelů osoba dlužníkovi blízká nebo osoba, která s dlužníkem tvoří
koncern136, musí být toto výslovně uvedeno. Údaj o výši závazku by měl
zahrnovat nejen pouze jistinu, ale i příslušenství, například úroky, úroky
z prodlení, přiznanou náhradu nákladů řízení apod. Údaj splatnosti jednotlivých
závazků musí být co nejpřesnější, tedy nejlépe by měl být uveden den, kdy

133

§ 104 InsZ

134

SMOLÍK, 2016, s 101.

135

§ 104 odst. 2 InsZ

136
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splatnost toho kterého konkrétního závazku nastala. Pouhé prohlášení, že závazky
jsou po dobu delší 30 dnů nebo 3 měsíců po lhůtě splatnosti, není dostačující.
Dlužník má také možnost uvést, že některé z pohledávek svých věřitelů popírá,
a to co do důvodu nebo co do výše. Toto je třeba uvést u pohledávek, které jsou
uplatňovány bezdůvodně nebo v chybné výši. Svůj popěrný úkon musí dlužník
odůvodnit. Má-li některý z věřitelů vůči dlužníkovi právo na uspokojení
ze zajištění, nebo toto právo proti dlužníkovi uplatňuje, uvede tyto věřitele
dlužník odděleně a označí věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty,
u kterých věřitelé uplatňují uspokojení ze zajištění, včetně údaje, které movité
věci se nacházejí v držení věřitele či třetí osoby. K tomuto dále označí druh
zajištění a důvod jeho vzniku, případně zda a v jakém rozsahu právo
na uspokojení ze zajištění popírá a proč.137 Dlužník je tedy povinen ve svém
návrhu uvádět nejen závazky a práva na uspokojení ze zajištění, které sám uznává,
ale všechny závazky a práva ze zajištění, které proti němu uplatňuje třetí osoba,
i přesto že je sám neuznává nebo jinak zpochybňuje.138 „V případě, že žádný
věřitel dlužníka není osobou dlužníkovi blízkou, dlužník nepopírá žádnou
z evidovaných pohledávek a nemá žádného odděleného věřitele, nevyplývá z ust.
§ 104 odst. 3 IZ dlužníkovi povinnost uvést v seznamu závazků i negativní
vymezení těchto skutečností.“139
Seznam svých zaměstnanců je povinen dlužník doložit pouze, pokud
zaměstnance má. V opačném případě dlužník pouze výslovně uvede, že žádné
zaměstnance nemá.
Všechny předložené seznamy musí obsahovat prohlášení dlužníka, že jsou
správné a úplné, a musejí být dlužníkem podepsány.
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Další předepsanou přílohou dlužníkova návrhu jsou listiny, které dokládají
úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka. Těmito listinami jsou především smlouvy,
z nichž dlužníkovi vznikl závazek, oznámení o zesplatnění pohledávky,
pravomocná rozhodnutí soudů či jiných příslušných orgánů atd. Není však
vyloučeno, aby insolvenční soud rozhodl o úpadku či hrozícím úpadku i bez
těchto listin, pokud dlužníkův insolvenční návrh obsahuje všechny předepsané
náležitosti, jsou k němu přiloženy požadované seznamy, zejména seznamy
majetku a závazků, a není vnitřně rozporný. Takovýto insolvenční návrh
je způsobilý k projednání a není třeba trvat na předložení listin prokazujících
úpadek dlužníka. 140
Na závěr je třeba ještě dodat, že podání insolvenčního návrhu u dlužníka,
proti němuž již insolvenční řízení bylo zahájeno, tedy již byl podán insolvenční
návrh dříve, ale doposud insolvenční soud nevydal rozhodnutí o úpadku dlužníka,
se považuje za přistoupení k řízení a osoba, která další insolvenční návrh podala,
za navrhovatele. V případě, že jeden z insolvenčních návrhů byl podán samotným
dlužníkem, pak insolvenční soud vychází zejména ze skutečností uvedených
v tomto dlužnickém návrhu a insolvenční návrhy věřitelů slouží spíše k posouzení
úplnosti a pravdivosti insolvenčního návrhu dlužníka.141

2.3 Záloha na náklady insolvenčního řízení
Novelou č. 64/2017 Sb. byl do insolvenčního zákona implementován další
mechanismus obrany dlužníků proti šikanózním návrhům věřitelů, a to záloha
na náklady insolvenčního řízení. Tato záloha se vztahuje pouze k věřitelským
insolvenčním návrhům s výjimkou návrhů podaných zaměstnancem či bývalým
zaměstnancem dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních
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nárocích, návrhů podaných spotřebitelem, jehož pohledávka spočívá v nároku
vyplývajícím ze spotřebitelské smlouvy, a návrhů podle § 107 odst. 1 InsZ, tedy
těch, u kterých již před jejich podáním byl podán insolvenční návrh na majetek
téhož dlužníka, ale insolvenční soud doposud o insolvenčním návrhu
nerozhodl.142
Záloha na náklady insolvenčního řízení je splatná spolu s podáním návrhu.
To znamená, že je stanovená přímo ze zákona a musí být uhrazena ihned
při podání insolvenčního návrhu, nikoli až na výzvu soudu. Zaplacení této
obligatorní zálohy je podmínkou projednání insolvenčního návrhu podaného
věřitelem. Neuhrazení zákonem stanovené zálohy ihned při podání insolvenčního
návrhu by mělo vést k postupu insolvenčního soudu podle ustanovení § 100a
InsZ, tedy k nezveřejnění insolvenčního návrhu v insolvenčním rejstříku, a je
důvodem pro odmítnutí věřitelského návrhu pro zjevnou bezdůvodnost.143
Splatnost zákonem stanovené zálohy je základní rozdíl oproti záloze podle § 108
odst. 2 InsZ, kterou může, ale také nemusí uložit soud.
Zákonem stanovená záloha na náklady insolvenčního řízení činí 50 000 Kč
v případě insolvenčního návrhu věřitele proti právnické osobě, která je
podnikatelem, a 10 000 Kč je-li insolvenční návrh podán proti právnické osobě,
která není podnikatelem, nebo fyzické osobě.144
Vedle uvedené zákonem stanovené zálohy na náklady insolvenčního řízení
má možnost uložit zaplacení zálohy insolvenční soud, a to až do výše 50 000 Kč.
Soud uloží zaplacení jím určené zálohy tehdy, je-li to nutné ke krytí nákladů
řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak, případně je zřejmé, že dlužník nemá
žádný majetek. Zaplacení této zálohy může soud uložit i dlužníkovi, který podal
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insolvenční

návrh,

nelze-li

o

jeho

insolvenčním

návrhu

rozhodnout

bez zbytečného odkladu tak, že je vydáno rozhodnutí o úpadku spojené
s rozhodnutím o povolení oddlužení. Naopak zaplacení zálohy nemůže soud uložit
navrhovateli, kterým je zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec, jehož pohledávka
spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Tato záloha je splatná ve lhůtě
stanovené soudem a soud ji může uložit insolvenčnímu navrhovateli teprve tehdy,
má-li insolvenční návrh všechny zákonem předepsané náležitosti145, a na druhé
straně jedině dříve, než insolvenční soud rozhodne o insolvenčním návrhu.
V případě, že je insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni tuto zálohu zaplatit
společně a nerozdílně. Neuhrazení soudem uložené zálohy na náklady
insolvenčního řízení může mít za následek zastavení insolvenčního řízení,
případně může soud přikročit k jejímu vymáhání.

146

V případě, že insolvenční

soud uloží zaplacení zálohy insolvenčnímu navrhovateli, kterým je dlužník,
nemůže jeho neschopnost okamžitě stanovenou zálohu složit vést bez dalšího
k zastavení řízení.147
Náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení je pohledávkou
za majetkovou podstatou a jako taková může být věřitelem-insolvenčním
navrhovatelem, který tuto zálohu uhradil, uplatněna v insolvenčním řízení.148
Insolvenční soud může uložit navrhovateli zaplacení zálohy podle § 108
odst. 2 InsZ taktéž vedle zákonné zálohy, kterou navrhovatel uhradí při podání
insolvenčního návrhu. V důsledku je tak možné na zálohách na náklady
insolvenčního řízení zahájeného na základě věřitelského insolvenčního návrhu
vybrat až 60 000 Kč, to v případě podání insolvenčního návrhu proti právnické
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osobě, která není podnikatelem, nebo fyzické osobě, nebo až 100 000 Kč, je-li
insolvenční návrh podán proti právnické osobě, která je podnikatelem. Tento
možný souběh je veden záměrem zákonodárce, aby náklady na insolvenční řízení
šly primárně k tíži účastníků, nikoli státu, potažmo daňových poplatníků.149

149

Důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017 Sb., s. 56
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3

Projednání tvrzeného úpadku
Poté, co je insolvenční řízení zahájeno a s tím spojené úkony (předběžné

posouzení věřitelského návrhu, zveřejnění vyhlášky a insolvenčního návrhu
apod.) hotové, se insolvenční soud neprodleně začne zabývat projednáním
insolvenčního návrhu.
Je nutné, aby insolvenční soud při svém rozhodování důsledně rozlišoval
mezi insolvenčním návrhem a jiným návrhem, kterým je buď návrh na povolení
oddlužení, nebo návrh na povolení reorganizace. Striktně zvlášť musí posuzovat
podmínky jejich projednatelnosti, neboť tyto návrhy mají samostatný právní režim
a je-li o insolvenčním návrhu rozhodnuto jinak, než že je vydáno rozhodnutí
o úpadku dlužníka, stává se jiný návrh bezpředmětným.150
Insolvenčnímu soudu jsou v rámci zásady rychlosti a hospodárnosti
insolvenčního řízení stanoveny v ustanovení § 134 InsZ lhůty, ve kterých by měl
soud činit úkony směřující k rozhodnutí věci či by měl o insolvenčním návrhu
rozhodnout. Je-li insolvenční návrh podán dlužníkem a jsou-li rozhodné
skutečnosti osvědčeny údaji v návrhu a jeho přílohách, pak by měl soud
o takovém návrhu rozhodnout do 15 dnů od jeho podání.151 V ostatních případech
by měl soud o insolvenčním návrhu rozhodnout bez zbytečného odkladu
a pro učinění úkonů směřujících k rozhodnutí ve věci byla insolvenčnímu soudu
stanovena 10denní lhůta.152
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V prvé řadě musí insolvenční soud zjistit úplnost insolvenčního návrhu
a jeho příloh. Na posouzení, zda má insolvenční návrh všechny předepsané
náležitosti, nemá vliv, že při zkoumání, zda je dlužník v úpadku,
se v insolvenčním

řízení

prosazuje

zásada

vyšetřovací.153

Neobsahuje-li

insolvenční návrh všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný či neurčitý
a pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení, insolvenční soud v takovém
případě nevyzývá k odstranění vad návrhu, ale rovnou insolvenční návrh
odmítne.154 Insolvenční navrhovatel tak může vady insolvenčního návrhu
odstranit, jen dokud insolvenční soud nerozhodne o odmítnutí jeho insolvenčního
návrhu.155

„Mezi vady, zakládající nepřezkoumatelnost insolvenčního návrhu,

náleží zejména absence skutkových tvrzení osvědčujících úpadek dlužníka
a absence skutečností, ze kterých vyplývá oprávnění navrhovatele podat
insolvenční návrh (skutečnosti o aktivní legitimaci předkladatele insolvenčního
návrhu, zejména je-li odlišný od dlužníka).“156
V případě chybějících či neúplných příloh je postup insolvenčního soudu
rozdílný – insolvenční soud vydá usnesení, kterým navrhovateli, případně i osobě,
která za dlužníka podala návrh podle § 390a InsZ, určí lhůtu k doplnění
insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být zásadně delší než 7 dnů. V případě,
že je insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a InsZ, nezačne tato
lhůta běžet dříve, než je výzva doručena jak dlužníkovi, tak osobě podle § 390a
InsZ. V usnesení insolvenční soud konkrétně vymezí, jakou vadou přílohy trpí
a jak má být tato vada odstraněna, tedy jaká příloha má být dodatečně předložena,
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nebo jak má být některá z příloh doplněna.157 Není-li insolvenční návrh
ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.158
Podá-li insolvenční návrh věřitel, soud vyzve dlužníka, aby se k návrhu
vyjádřil.159 Dále může insolvenční soud vyzvat dlužníka, aby mu předložil
seznamy uvedené v § 104 odst. 1 InsZ, tj. seznam majetku, seznam závazků
a seznam zaměstnanců, a případně též výkaz stavu likvidity či výhled vývoje
likvidity.

Má-li

insolvenční

navrhovatel

vůči

dlužníkovi

pohledávku, uloží soud tuto povinnost dlužníku vždy.

160

vykonatelnou

Nepředloží-li dlužník

na výzvu soudu přílohy podle § 104 InsZ, je naplněna domněnka neschopnosti
dlužníka plnit své dluhy podle § 3 odst. 2 písm. d) InsZ. Předloží-li dlužník
požadované listiny, pak se uplatní novelou č. 294/2013 Sb. doplněný text
ustanovení § 128 odst. 3 InsZ, který odsouvá zveřejnění seznamu majetku
a případně i výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity v insolvenčním
rejstříku v případě věřitelského insolvenčního návrhu až po vydání rozhodnutí
o úpadku. Tímto má být zabráněno nežádoucím zásahům do základního práva
dlužníka na ochranu soukromí.161
Skutečnosti, na základě kterých insolvenční soud rozhoduje o úpadku
dlužníka, musejí být ve fázi projednání insolvenčního návrhu osvědčeny.162
Osvědčením je myšlena slabší forma prokázání, tedy nemusí být prokázána
pravdivost skutkových tvrzení, ale jen jejich pravděpodobnost, která však
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s ohledem na vážný zásah rozhodnutí o úpadku do majetkových práv dlužníka
musí hraničit s jistotou. Osvědčení se provádí na základě údajů uvedených
v insolvenčním návrhu a v jeho přílohách. Tento postup, kdy není nezbytné
provádět dokazování v plném rozsahu, byl zvolen pro insolvenční řízení z toho
důvodu, aby byla zajištěna zásada rychlosti tohoto řízení. Není tím však
vyloučena možnost provést dokazování, pokud to bude například v případě
sporných skutečností vhodné a účelné.163
Ustanovení § 86 InsZ stanoví, že insolvenční soud je povinen provést i jiné
důkazy potřebné k osvědčení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku, než byly
účastníky navrženy. Insolvenční řízení, které lze zahájit pouze na návrh, tak
získává charakter nesporného řízení.164 Neznamená to však, že by insolvenční
soud měl nahrazovat procesní nečinnost navrhujícího věřitele či dlužníka.
Insolvenční navrhovatel je povinen vylíčit v insolvenčním návrhu všechny
skutečnosti rozhodné pro osvědčení dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku,
insolvenční soud má však možnost provést v případě zjištění nejasností jakýkoliv
vhodný důkaz, na jehož základě by bylo možné tvrzení navrhovatele o úpadku
dlužníka osvědčit či naopak vyvrátit. Zákonodárce tak touto možností dává důraz
na aktivitu insolvenčního soudu, která by měla zvyšovat pravděpodobnost věcně
správného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.165 Vzhledem k dopadům, které
případné zjištění úpadku dlužníka má, je zásadní, aby se pravděpodobnost
správnosti tohoto rozhodnutí blížila jistotě.166
Z uvedeného vyplývá, že se v insolvenčním řízení ve fázi od podání
insolvenčního návrhu do rozhodnutí o něm uplatní zásada vyšetřovací a v této fázi
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se tak insolvenční řízení přiřazuje k řízením uvedeným v § 120 odst. 2 OSŘ.167
Subsidiárně je aplikovatelné ustanovení § 121 OSŘ, tedy že skutečnosti obecně
známé nebo soudu známé z jeho činnosti není třeba dokazovat.

3.1 Nesporné – úpadek tvrzený dlužníkem
V případě insolvenčního návrhu podaného dlužníkem postačí, jsou-li
rozhodné skutečnosti osvědčeny údaji uvedenými v insolvenčním návrhu a údaji
uvedenými v přílohách k insolvenčnímu návrhu. Je-li tedy dlužníkem podán
formálně bezvadný insolvenční návrh (dle § 103 InsZ) spolu se všemi zákonem
vyžadovanými přílohami (dle § 104 InsZ) a údaje uvedené v návrhu odpovídají
obsahu přiložených příloh, pak je úpadek dlužníka dostatečně osvědčen
a insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku.168 Takové rozhodnutí by měl soud
učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od podání bezvadného
insolvenčního návrhu.169
Insolvenční

soud

není

povinen

ověřovat,

zda

tvrzení

uvedená

v insolvenčním návrhu dlužníka a jeho přílohách jsou pravdivá, a proto se těmito
řídí, pokud nevyjde najevo opak.170
Je-li za dlužníka oprávněno jednat více osob, jinými slovy má-li dlužník
více statutárních orgánů oprávněných jednat jeho jménem samostatně, nebo má-li
více osob, které mají postavení statutárního orgánu, oprávněných jednat jeho
jménem samostatně, nebo má-li více zákonných zástupců oprávněných jednat jeho
jménem samostatně, pak insolvenční zákon vyžaduje, pokud insolvenční návrh
nebyl některou z těchto osob podepsán, aby insolvenční soud tuto osobu vyzval
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k vyjádření se k tomuto insolvenčnímu návrhu. Rozhodnutí o úpadku může
insolvenční soud vydat až poté, co se taková osoba k insolvenčnímu návrhu
vyjádřila, nebo jí uplynula lhůta k vyjádření.171 Tímto ustanovením má být
zabráněno zneužití institutu insolvenčního řízení k řešení sporů mezi osobami
oprávněnými jednat jménem dlužníka a předcházeno potenciálním konfliktům
mezi nimi.172
Vyjádří-li se některá z osob oprávněných jednat jménem dlužníka tak,
že s podáním insolvenčního návrhu nesouhlasí, pak insolvenční soud nemůže při
zjišťování úpadku vycházet pouze z insolvenčního návrhu dlužníka a jeho příloh
podle ustanovení § 132 odst. 1 InsZ. Stejně tak nelze mít dlužníkův úpadek
osvědčený jen na základě dlužnického insolvenčního návrhu a jeho příloh, pokud
vyjdou v průběhu insolvenčního řízení najevo skutečnosti, které jsou s tvrzeními
obsaženými v návrhu nebo se skutečnostmi obsaženými v listinách připojených
k insolvenčnímu návrhu v rozporu. V těchto případech je insolvenční soud
povinen provést dokazování, neboť jsou tu sporné skutečnosti týkající se
insolvenčního návrhu.173
O insolvenčním návrhu dlužníka lze zásadně rozhodnout bez nařízení
jednání pouze na základě návrhu a jeho příloh. Výjimku z tohoto pravidla tvoří
uvedené případy, kdy je insolvenční soud povinen provést i jiné důkazy potřebné
k osvědčení dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku, než pouze ty navržené
dlužníkem, pro jejichž provedení je nutné nařídit jednání.174
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3.2 Sporné – úpadek tvrzený věřitelem
Na rozdíl od insolvenčního návrhu podaného dlužníkem rozhoduje
insolvenční soud o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka (tj. především
věřitele, ale také orgánu dozoru nebo dohledu nad finančními institucemi) zásadně
po jeho předchozím projednání při soudním jednání, vyjma rozhodnutí procesní
povahy, tj. rozhodnutí o zastavení řízení či o odmítnutí návrhu.
O věřitelském insolvenčním návrhu může insolvenční soud rozhodnout
bez jednání ve dvou případech upravených v ustanovení § 133 odst. 1 InsZ.
Zaprvé, když insolvenční soud plně vyhoví návrhu, kterému nikdo
neodporoval. Zejména jde o případy, kdy dlužník zůstane po výzvě soudu
k vyjádření nečinný, nebo naopak s insolvenčním soudem spolupracuje a předloží
požadované

seznamy,

které

dlužníkův

úpadek

osvědčí,

aniž

by

se

k insolvenčnímu návrhu sám připojil. „Nevyjádřil-li se dlužník k doručenému
insolvenčnímu návrhu ani přes jeho výzvu (a ve stanovené lhůtě nepředložil
současně požadované seznamy dle § 104 insolvenčního zákona), byly dány
podmínky k tomu, aby dle § 133 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona vydal
napadené usnesení bez jednání [a byla také nastolena domněnka dlužníkovy
neschopnosti platit své peněžité závazky dle § 3 odst. 2 písm. d) insolvenčního
zákona]. Současně však nutno zdůraznit, že za takovéto situace by soud při vydání
rozhodnutí o úpadku mohl vycházet jen ze skutkových tvrzení obsažených
v insolvenčním návrhu, nikoli však ze skutečností, jež v něm tvrzeny nebyly a jež
v řízení vyšly najevo jinak. To znamená, že v uvedeném případě by soud nemohl
závěr o dlužníkově úpadku stavět i na zjištění existence těch dalších věřitelů
dlužníka, kteří nebyli v insolvenčním návrhu označeni, a k jejichž pohledávkám se
tedy dlužník, i kdyby si zaslaný návrh vyzvedl, vyjádřit nemohl.“175
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Druhým případem je, když lze o insolvenčním návrhu rozhodnout jen
na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti
na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání
souhlasí. Dlužník tak zpravidla spolu s insolvenčním návrhem a výzvou, aby se
k návrhu vyjádřil, obdrží též výzvu, aby uvedl, zda souhlasí s tím, že ve věci bude
rozhodnuto bez nařízení jednání, s doložkou, že nevyjádří-li se v určité lhůtě,
bude se předpokládat, že s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasí.176
Jsou-li splněny uvedené předpoklady, za nichž

lze rozhodnout

o insolvenčním návrhu osoby rozdílné od dlužníka bez nařízení jednání,
je ponecháno na úvaze insolvenčního soudu, zda jednání nařídí či nikoli.
Rozhodne-li se insolvenční soud nařídit jednání i přes naplnění předpokladů
pro rozhodnutí o návrhu bez jednání, nelze tento postup považovat za procesní
pochybení. Takové rozhodnutí by však nemělo být v rozporu se zásadou rychlosti
a hospodárnosti insolvenčního řízení.177
Insolvenční zákon explicitně stanoví, kdy insolvenční soud musí nařídit
jednání o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka, a to pokud rozhodnutí
závisí na zjištění sporných skutečností o tom, zda je dlužník v úpadku, přičemž
spornými skutečnostmi lze rozumět zejména odlišná stanoviska navrhovatele
a dlužníka, nebo také rozporuplná tvrzení v insolvenčním návrhu a jeho přílohách,
na jejichž základě vznikají pochybnosti o úpadku dlužníka, nebo provádí-li se
dokazování ke zjištění dlužníkova úpadku nad rámec důkazních návrhu účastníků
(podle § 86 InsZ).178
Na druhou stranu insolvenční řízení nemá nahrazovat nalézací řízení
o pohledávce věřitele vůči dlužníkovi. Pokud tak v insolvenčním řízení vyjde
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najevo, že sporné skutečnosti týkající se dané pohledávky nelze osvědčit pouze
listinami a insolvenční soud by byl nucen provádět věcně opodstatněné důkazy
jako výslech účastníků, výslech svědků, znalecké posudky apod., je to důvodem
k zamítnutí insolvenčního návrhu věřitele.179
Při projednávání insolvenčního návrhu podaného osobou rozdílnou
od dlužníka mají jiní účastníci insolvenčního řízení než dlužník stejná práva
a povinnosti jako insolvenční navrhovatel; jednají však pouze sami za sebe.
Účastníky řízení o insolvenčním návrhu jsou vedle dlužníka pouze navrhovatelé,
resp. původní insolvenční navrhovatel, k jehož návrhu bylo insolvenční řízení
zahájeno, a jiní účastníci, to jest věřitelé přistoupivší jako další navrhovatelé
do již běžícího insolvenčního řízení, nikoli tedy všichni věřitelé, kteří uplatnili svá
práva vůči dlužníkovi.180 Tímto ustanovením je deklarována rovnost procesních
práv a povinností účastníků insolvenčního řízení rozdílných od dlužníka, tedy
věřitelů–navrhovatelů. Insolvenční navrhovatelé netvoří nerozlučné společenství,
ale jedná každý z nich samostatně.181 Odporují-li úkony jiných účastníků úkonům
insolvenčního navrhovatele, posoudí je insolvenční soud po uvážení všech
okolností.182
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4

Rozhodnutí o insolvenčním návrhu

4.1 Odmítnutí insolvenčního návrhu
Odmítnutí insolvenčního návrhu je zásadně nejrychlejší způsob, kterým je
insolvenční řízení ukončeno, neboť se tak děje v rámci několika následujících dní
po podání insolvenčního návrhu. Za období od 1. čtvrtletí roku 2016 do 2. čtvrtletí
roku 2017 tak bylo ukončeno v průměru 11,2 % všech insolvenčních řízení.183

4.1.1 Odmítnutí pro vady návrhu
Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny zákonem stanovené
náležitosti, nebo který je nesrozumitelný či neurčitý, a pro tyto nedostatky nelze
v řízení pokračovat, insolvenční soud odmítne, a to neprodleně, nejpozději
do 7 dnů od jeho podání. Navrhovatel v tomto případě není vyzván k opravě nebo
doplnění svého podání. 7denní lhůta je lhůtou pořádkovou184, tedy i pokud by
soud do 7 dnů od podání návrhu nerozhodl o jeho odmítnutí, vady insolvenčního
návrhu by se tím nezhojily, pouze by mohla být založena odpovědnost státu
za škodu
návrhu.

způsobenou

případným

prodlením

s odmítnutím

insolvenčního

185

Odmítnutí insolvenčního návrhu nebrání insolvenčnímu navrhovateli, aby
po právní moci rozhodnutí, jímž byl návrh odmítnut, podal nový bezvadný
insolvenční návrh, neboť odmítnutí insolvenčního návrhu nezpůsobuje překážku
věci rozhodnuté. „I když může být pro věřitele obtížné naplnit všechny náležitosti
insolvenčního návrhu, je nutno vycházet ze zásady, že insolvenční řízení je tak
závažným zásahem do postavení dlužníka, že je rozumné očekávat, že insolvenční

183
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navrhovatel bude při jeho podání postupovat s náležitou pečlivostí. Jde-li o osobu
natolik nedbalou, že není způsobilá podat projednatelný insolvenční návrh, je
opodstatněné na takovou situaci neprodleně reagovat odmítnutím takového
návrhu, aby újma způsobená podáním vadného návrhu byla co nejmenší. Nejvyšší
soud se vyjádřil, že pokud věřitelé mají jen mlhavou či nekonkrétní představu
o tom, že dlužník je v úpadku, a proto nejsou schopni uvést v insolvenčním návrhu
konkrétní okolnosti, které osvědčují úpadek co do pohledávek ostatních věřitelů,
insolvenční návrh podávat nemají.“186
Nejsou-li

k insolvenčnímu

návrhu

připojeny

všechny

zákonem

požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti,
insolvenční soud usnesením vyzve navrhovatele k doplnění insolvenčního návrhu
a stanoví mu k tomu lhůtu, která nesmí být delší než 7 dnů (to neplatí, pokud
dlužník plní svou povinnost podat insolvenční návrh dle § 98 odst. 1 InsZ187).
V případě, že je insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1
InsZ, vyzve insolvenční soud tuto osobu a dané usnesení doručí také dlužníkovi.
Není-li insolvenční návrh přes výzvu insolvenčního soudu řádně ve stanovené
lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.188

4.1.2 Odmítnutí pro zjevnou bezdůvodnost
Insolvenční soud odmítne insolvenční návrh věřitele také tehdy, když je
zjevně bezdůvodný, a to neprodleně, nejpozději do 7 dnů od podání insolvenčního
návrhu. Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost lze
vydat, jen pokud byl podán návrh projednatelný, tedy formálně bezvadný, který

186
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„Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, je povinen podat
insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl
dozvědět o svém úpadku.“
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§ 128 InsZ

62

nelze odmítnout dle § 128 InsZ.189 Cílem této úpravy je dát možnost
insolvenčnímu soudu k řešení situací, kdy věřitel nemá za cíl řešení úpadku
dlužníka, ale evidentně využívá podání insolvenčního návrhu k tomu, aby přiměl
dlužníka uhradit jeho pohledávku.
Za zjevnou bezdůvodnost zákon považuje zejména, když insolvenční
navrhovatel dokládá oprávnění podat insolvenční návrh pohledávkou, ke které
se pro účely rozhodnutí o úpadku nepřihlíží (tedy pohledávkou, která není dosud
splatnou, nebo pohledávkou, kterou nabyl od jiného věřitele v posledních šesti
měsících před podáním insolvenčního návrhu ve smyslu ustanovení § 143 odst. 2
InsZ, nebo pohledávkou, pro kterou již byl dříve podán věřitelem insolvenční
návrh a řízení o tomto návrhu bylo v posledních šesti měsících zastaveno
pro zpětvzetí ve smyslu § 129 odst. 2 InsZ190), nebo jde o insolvenční návrh
podaný opětovně a insolvenční navrhovatel při jeho podání nedoloží, že splnil
povinnosti uložené mu případně předchozím rozhodnutím o insolvenčním návrhu
(např. neuhradil náklady předchozího insolvenčního řízení nebo nezaplatil pokutu
uloženou mu podle §128a odst. 3 InsZ).191
Další důvody pro odmítnutí věřitelského návrhu nastávají, pokud je
zjevné, že insolvenční navrhovatel podáním návrhu sleduje zneužití svých práv
na úkor dlužníka, a nezaplatil-li věřitel řádně a včas zálohu na náklady
insolvenčního řízení, která je splatná s podáním insolvenčního návrhu dle
ustanovení § 108 odst. 1 InsZ.
Ustanovení § 128a InsZ obsahuje pouze příkladmý výčet toho, co je
považováno za zjevnou bezdůvodnost, a insolvenčnímu soudu je tak ponechán

189

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 VSOL 202/2013 ze dne 16. 4. 2013.
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„Věřitel, který vzal zpět insolvenční návrh, jej může pro tutéž pohledávku znovu podat až
po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí. Totéž platí pro osobu, která pohledávku od věřitele nabyla.“
191
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prostor pro vlastní zvážení zjevné bezdůvodnosti insolvenčního návrhu věřitele.
Nicméně lze předpokládat, že postup dle uvedeného ustanovení bude omezen
na demonstrativně uvedené příklady.192 V případě, že insolvenční návrh
je odmítnut

pro

zjevnou

bezdůvodnost,

může

insolvenční

soud

uložit

insolvenčnímu navrhovateli zaplatit pokutu až do výše 500 000 Kč a insolvenční
navrhovatel může podat insolvenční návrh proti stejnému dlužníkovi nejdříve
po šesti měsících od právní moci rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu
pro zjevnou bezdůvodnost.193

4.2 Zastavení insolvenčního řízení
Insolvenční soud vydá rozhodnutí o zastavení řízení v souladu
s ustanovením § 104 OSŘ v případě nedostatku podmínky řízení, který nelze
odstranit nebo který se nepodařilo odstranit.194 Podmínkou, jejíž nedostatek nelze
zhojit, je především nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení v době zahájení
řízení nebo nedostatek funkční příslušnosti soudu, dále také překážka zahájeného
řízení (litispendence) nebo věci rozsouzené (res iudicata). Za takové situace soud
přistoupí k zastavení řízení bez dalšího. Druhou možností je, že se jedná
o odstranitelný nedostatek podmínky řízení, například nedostatek procesní
způsobilosti účastníka, kdy soud činí vhodná opatření k jeho odstranění podle
charakteru dané podmínky a až tehdy, když se nepodaří nedostatek podmínky
řízení zhojit a tento brání v dalším řízení, resp. v rozhodnutí ve věci samé,
přistoupí soud k zastavení předmětného řízení.195
Insolvenční soud může insolvenční řízení zastavit dále z důvodu, že
insolvenční navrhovatel nezaplatil v určené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního
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§ 128a odst. 3, 4 InsZ

194
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řízení, kterou mu stanovil insolvenční soud svým rozhodnutím podle ustanovení
§ 108 odst. 2 InsZ. Takto může insolvenční soud rozhodnout pouze nevydal-li již
jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu.196
V souladu s dispoziční zásadou je insolvenčnímu navrhovateli (dlužníkovi
nebo věřiteli) dovoleno vzít insolvenční návrh zpět, a to až do vydání rozhodnutí
o úpadku dlužníka nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu
(tím může být odmítnutí nebo zamítnutí návrhu či zastavení řízení).197 Pokud by
ke zpětvzetí insolvenčního návrhu došlo až po zjištění úpadku dlužníka, i když
nepravomocnému, nebo po nabytí právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním
návrhu, bylo by zpětvzetí neúčinné. V opačném případě insolvenční soud
po zpětvzetí návrhu insolvenční řízení zastaví, případně rozhodne současně
o zrušení nepravomocného rozhodnutí, kterým nebyl osvědčen dlužníkův úpadek.
Zpětvzetí insolvenčního návrhu věřitele má za následek také to, že tento věřitel
nemůže pro tutéž pohledávku znovu podat insolvenční návrh dříve než po šesti
měsících ode dne zpětvzetí původního insolvenčního návrhu, přičemž totéž platí
i pro osobu, která pohledávku od věřitele nabyla.198
V případě souběhu více insolvenčních návrhů je při zpětvzetí některého
z nich řízení zastaveno jen ve vztahu k příslušnému navrhovateli. 199 Věřitel, který
vzal zpět insolvenční návrh, by měl také učinit zpětvzetí přihlášené pohledávky,
zvláště pokud je insolvenčních navrhovatelů více, aby bylo postaveno najisto, zda
chce i nadále zůstat účastníkem insolvenčního řízení jako přihlášený věřitel
či nikoli.200
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§ 129 odst. 1 InsZ
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Novelou č. 64/2017 Sb. byl zaveden další případ, kdy insolvenční soud
může vydat rozhodnutí, kterým zastaví řízení – dojde-li k nepovolení
či neschválení oddlužení, případně i ke zrušení již schváleného oddlužení
dlužníka, jehož majetek, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým
hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela
nepostačující, tak insolvenční soud zastaví insolvenční řízení bez ohledu na to,
zda již rozhodnutí o úpadku dlužníka bylo či nebylo vydáno, nepožádal-li dlužník
ve svém návrhu na povolení oddlužení, aby byl způsobem řešení jeho úpadku
konkurs, a nezaplatil-li případně soudem stanovenou zálohu na náklady
insolvenčního řízení.201 Touto novou úpravou je předcházeno prohlašování
konkursů na majetek dlužníka, jehož zpeněžitelný majetek má minimální
či nulovou hodnotu, tedy by nemuselo dojít ani k pokrytí nákladů insolvenčního
řízení, hlavně tedy odměny insolvenčního správce, kterou by následně musel
hradit insolvenční soud z prostředků státu. Další důležitý dopad má toto
ustanovení i na rychlost insolvenčního řízení a na další odlehčení zátěže
insolvenčních soudů.

4.3 Zamítnutí insolvenčního návrhu
Insolvenční návrh je soudem zamítnut tehdy, když nejsou splněny
zákonem stanovené předpoklady pro zjištění úpadku či hrozícího úpadku
dlužníka. Vedle spíše procesních rozhodnutí (zastavení insolvenčního řízení
a odmítnutí insolvenčního návrhu) je zamítnutí návrhu již výsledkem projednání
tvrzeného úpadku. Zamítnutí insolvenčního návrhu tak vytváří určitý protiklad
k rozhodnutí, kterým se zjišťuje úpadek či hrozící úpadek dlužníka, neboť má-li
soud za to, že jsou splněny zákonem stanovené podmínky pro vydání rozhodnutí
o úpadku, takové rozhodnutí vydá, v opačném případě návrh zamítne.202

201
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Za období od 1. čtvrtletí roku 2016 do 2. čtvrtletí roku 2017 tak bylo ukončeno
v průměru 0,7 % všech insolvenčních řízení.203
Hlavním předpokladem pro vydání rozhodnutí o úpadku je osvědčení
a zjištění dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku. Pro zamítnutí insolvenčního
návrhu tak nesmí být naplněna definice úpadku ve formě platební neschopnosti
(§ 3 odst. 1 a 2 InsZ) nebo ve formě předlužení (§ 3 odst. 4 InsZ) anebo definice
hrozícího úpadku (§ 3 odst. 5 InsZ). „Insolvenční soud posuzuje osvědčení
úpadku dlužníka nikoliv ke dni podání insolvenčního návrhu, ale ke dni
rozhodování o insolvenčním návrhu. Dlužník má od podání insolvenčního návrhu
věřitele možnost se ze stavu úpadku vymanit. Podaří-li se dlužníkovi stav úpadku
v průběhu insolvenčního řízení překonat, je to důvod pro zamítnutí insolvenčního
návrhu.“
Aktuální znění ustanovení § 144 InsZ, tj. po provedené novele zákonem
č. 294/2013 Sb., zapovídá zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu, že majetek
dlužníka nebude postačovat ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to i když
to je zřejmé. Předchozí úprava, která takový postup dovolovala, byla značně
nesystémová, neboť insolvenční soud musel rozsah majetkové podstaty dlužníka
a možný finanční výnos z jejího zpeněžení dostatečně zhodnotit již před zjištěním
úpadku dlužníka, k čemuž neměl adekvátní podklady. Obavám, že náklady
vynaložené na insolvenční řízení dlužníka, jehož majetek je evidentně zcela
nedostatečný i k úhradě takových nákladů, bude hradit stát, lze jednoduše předejít
poukázáním na institut zálohy na náklady insolvenčního řízení podle § 108 InsZ.
Insolvenční řízení s nedostatečným majetkem jsou nyní řešena podle ustanovení
§ 314 a § 315 InsZ o nepatrném konkursu.204

203

Statistické údaje Ministerstva spravedlnosti ČR, Oddělení justiční analýzy a statistiky.

204

Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., s. 31.

67

Rozhodnutí o zamítnutí návrhu se doručuje zvlášť pouze dlužníkovi
a insolvenčnímu navrhovateli, např. v mezidobí již přihlášení věřitelé tuto
informaci mohou získat pouze z insolvenčního rejstříku, kde se toto rozhodnutí
zveřejní

u

příslušného

dlužníka.

Zveřejněním

v insolvenčním

rejstříku

se rozhodnutí považuje za doručené všem účastníkům, jímž není doručováno
zvlášť. Odvolat se proti rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu může jedině
insolvenční navrhovatel, respektive insolvenční navrhovatelé, pokud jich bylo
více.205

4.3.1 Zamítnutí z důvodu neosvědčení aktivní legitimace
Typickým důvodem pro zamítnutí věřitelského insolvenčního návrhu
je neosvědčení aktivní legitimace insolvenčního navrhovatele k podání návrhu.
V prvé řadě se jedná o případy, když věřitel nemá proti dlužníkovi splatnou
pohledávku. Vyjde-li v insolvenčním řízení najevo, že sporné skutečnosti týkající
se pohledávky, kterou je povinen doložit věřitel–insolvenční navrhovatel, nebude
možné osvědčit pouze listinami a provedením věcně opodstatněných důkazů
by insolvenční soud nahrazoval sporné řízení o takové pohledávce, je to důvodem
pro zamítnutí insolvenčního návrhu.206
Druhou možností je, že věřitel–insolvenční navrhovatel ztratil aktivní
legitimaci v průběhu již běžícího insolvenčního řízení tím, že mu dlužník jeho
pohledávku po podání insolvenčního návrhu uhradil. Soudní praxe pak dospěla
k závěru, že takové jednání dlužníka není v rozporu s ustanovením § 111 odst. 1
InsZ.207 „V této situaci nemůže insolvenční soud rozhodnout o úpadku dlužníka
ani tehdy, pokud se v průběhu insolvenčního řízení přihlásili další věřitelé
dlužníka se splatnými pohledávkami, ale žádný z nich se nestal insolvenčním
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navrhovatelem, který by přistoupil k insolvenčnímu návrhu původního věřitele.
Podmínkou pro rozhodnutí o úpadku vždy je, aby v okamžiku vydání rozhodnutí
o insolvenčním návrhu navrhovatele odlišného od dlužníka byl navrhovatel
k podání insolvenčního návrhu aktivně legitimován.“ 208

4.3.2 Zamítnutí z důvodu neosvědčení mnohosti věřitelů
Dalším důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu podaného věřitelem,
který je dokonce výslovně uveden v § 143 odst. 2 InsZ, je to, že v insolvenčním
řízení nebylo osvědčeno, že proti dlužníkovi má splatnou pohledávku insolvenční
navrhovatel a alespoň jedna další osoba, přičemž za další osobu není považována
ta osoba, na níž byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele
nebo její část v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu či dokonce
po zahájení insolvenčního řízení.209
Neosvědčení mnohosti věřitelů je samozřejmě důvodem pro zamítnutí
insolvenčního návrhu obecně, tedy i v případě insolvenčního návrhu podaného
dlužníkem, neboť by se jednalo o nenaplnění předpokladů pro zjištění úpadku.
Zásadním rozdílem je však to, že v případě tvrzeného úpadku ve formě předlužení
není zákonem vyžadováno, aby byly pohledávky alespoň dvou věřitelů již
po splatnosti, což se s ohledem na ustanovení § 143 odst. 2 InsZ týká pouze
dlužnických insolvenčních návrhů.
Na druhou stranu je-li již osvědčen úpadek dlužníka, není podle § 141
odst. 2 InsZ důvodem pro zrušení nebo změnu rozhodnutí o úpadku odvolacím
soudem skutečnost, že insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi

208
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splatnou pohledávku, ani že v průběhu odvolacího řízení ztratil insolvenční
navrhovatel způsobilost být účastníkem řízení.210

4.3.3 Zamítnutí

z

důvodu

vzniku

platební

neschopnosti

v důsledku protiprávního jednání
Důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu uvedeným v § 143 odst. 3
je situace, kdy je dlužník v úpadku ve formě platební neschopnosti, ale je schopen
osvědčit, že jeho platební neschopnost vznikla v důsledku protiprávního jednání
třetí osoby a že se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat,
že svou platební neschopnost odvrátí do 3 měsíců po splatnosti jeho peněžitých
závazků.
Protiprávním jednáním třetí osoby je zde myšleno zejména nezaplacení
splatné

pohledávky dlužníka

či

nesplnění

smlouvy dodavatelem

nebo

odběratelem, ale pochopitelně sem lze zahrnout i trestné činy jako krádež,
podvod, zpronevěru apod. Toto ustanovení má primárně za cíl zmírnit negativní
dopady druhotné platební neschopnosti.211
Vzhledem k tomu, že zde dlužník musí aktivně vystupovat pro to, aby byl
insolvenční návrh zamítnut, resp. se musí proti insolvenčnímu návrhu aktivně
bránit, vztahuje se toto ustanovení pouze k věřitelským insolvenčním návrhům.
Insolvenční soud musí vedle posouzení, zda byly výše uvedené podmínky
osvědčeny, zkoumat také, zda dlužník jedná v dobré víře, tedy zda například svou
platební neschopnost sám nezavinil.212
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4.3.4 Zamítnutí z důvodu převzetí dlužníkových závazků státem
Zcela specifickým důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu je
prohlášení předložené státem nebo vyšším územním samosprávným celkem
(tj. krajem), kterým převzal všechny dluhy dlužníka nebo se za ně zaručil.
Podmínkou je, aby dlužníkem byla právnická osoba a jednalo se o insolvenční
návrh podaný věřitelem.
Aby došlo k zamítnutí věřitelského insolvenčního návrhu podle § 143
odst. 4 InsZ, musí stát nebo vyšší územní samosprávný celek dluhy dlužníka
převzít nebo se za ně zaručit po zahájení insolvenčního řízení. V případě, že by
k převzetí nebo zaručení se za dluhy došlo před zahájením insolvenčního řízení,
pak by se takový dlužník stal jednou z výjimek, na níž nelze insolvenční zákon
použít, a to podle § 6 odst. 1 písm. h) InsZ213. Na druhou stranu došlo-li by
k převzetí dluhů dlužníka nebo k zaručení se za ně po vydání rozhodnutí
o úpadku, pak by to nevyvolalo žádné důsledky, neboť v souladu s § 141 odst. 1
InsZ a § 146 odst. 2 InsZ se ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly
po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, v odvolacím řízení nepřihlíží.
V jakých případech může stát převzít dluhy právnické osoby nebo se za ně
zaručit upravuje zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, v případě vyšších územních samosprávných
celků toto nalezneme v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích. Obecně lze říci, že se
jedná převážně o účelové právnické osoby zřízené státem či vyššími územními
samosprávnými celky, na jejichž zachování má stát, resp. vyšší územní
samosprávný celek zájem.214
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4.3.5 Účinky rozhodnutí odlišného od rozhodnutí o úpadku
Rozhodnutími o insolvenčním návrhu odlišnými od rozhodnutí o úpadku
dlužníka (usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu, o zastavení insolvenčního
řízení nebo o zamítnutí insolvenčního návrh) se insolvenční řízení končí. Z toho
důvodu

účinností,

tj.

zveřejněním

v insolvenčním

rejstříku,

některého

z uvedených rozhodnutí zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního
řízení a zanikají i případná dosud vydaná předběžná opatření. Okamžik zániku
uvedených účinků a předběžných opatření může insolvenční soud posunout
až k nabytí právní moci daného rozhodnutí, odůvodňují-li to okolnosti případu.215
Zákon sice nepředepisuje, kdy má soud případné posunutí lhůty určit, je však
žádoucí, aby tak učinil v příslušném rozhodnutí, kterým se insolvenční řízení
končí, neboť v opačném případě účinky spojené se zahájením insolvenčního
řízení, případně předběžná opatření zanikají nejpozději okamžikem zveřejnění
takového rozhodnutí.
Nerozhodl-li insolvenční soud o odkladu zániku účinků spojených se
zahájením insolvenčního řízení, případně zániku předběžných opatření a zruší-li
odvolací soud usnesení, kterým se insolvenční řízení končí, a věc vrátí
insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení, účinky spojené se zahájením insolvenčního
řízení se opět obnovují zveřejněním takového rozhodnutí odvolacího soudu, a to
ex nunc.216 V řízení o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního
návrhu, o zastavení insolvenčního řízení nebo o zamítnutí insolvenčního návrh
se nepřihlíží ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí
soudu prvního stupně.217
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Dalším důsledkem vydání rozhodnutí o insolvenčním návrhu jiného než
usnesení o úpadku je v některých případech vznik práva na náhradu škody nebo
jiné újmy osoby, které byla taková škoda nebo jiná újma způsobena zahájením
insolvenčního řízení nebo opatřeními přijatými v průběhu takového řízení.218

4.4 Rozhodnutí o úpadku
Dospěje-li insolvenční soud po projednání insolvenčního návrhu k tomu,
že úpadek či hrozící úpadek dlužníka je osvědčen nebo dokazováním zjištěn, vydá
rozhodnutí o úpadku.219 Rozhodnutí o úpadku je meritorním rozhodnutím
o insolvenčním návrhu za situace, kdy byl úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka
osvědčen či dokazováním zjištěn a zároveň byly splněny i další podmínky
pro vyhovění insolvenčnímu návrhu.
Rozhodnutí o úpadku je vydáváno ve formě usnesení, a to buď jako
samostatné rozhodnutí, tedy je rozhodnuto pouze o zjištění úpadku či hrozícího
úpadku dlužníka, nikoli o způsobu jeho řešení, nebo, což je značně častější,
současně se zjištěním úpadku insolvenční soud rozhodne i o způsobu jeho řešení,
přičemž v určitých případech specifikovaných v ustanovení § 148 InsZ
insolvenční soud tato rozhodnutí musí spojit v jednom usnesení.

4.4.1 Náležitosti rozhodnutí o úpadku
Rozhodnutí o úpadku je rozhodnutím sui generis, jehož povinné náležitosti
stanoví § 136 odst. 2 InsZ bez rozlišení, zda se jedná o usnesení, kterým se pouze
zjišťuje úpadek či hrozící úpadek, nebo je společně se zjištěním úpadku
rozhodnuto také o způsobu jeho řešení.

218

Blíže k tomu viz § 147 InsZ

219

§ 136 odst. 1 InsZ

73

Insolvenční

soud

při

vydání

rozhodnutí

o

úpadku

postupuje

bez zbytečného odkladu tak, že po projednání úpadku či hrozícího úpadku, jehož
výsledkem je osvědčení nebo zjištění úpadku (již nastalého či hrozícího), zásadně
požádá předsedu příslušného soudu o určení osoby insolvenčního správce.220
Poté, co předseda insolvenčního soudu určí insolvenčního správce, vydá
insolvenční soud rozhodnutí o úpadku, které musí obsahovat221:
a) výrok o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek –
jedná se o nejzásadnější výrok v rámci insolvenčního řízení, od něhož se následně
odvíjejí další výroky a výzvy;
b) výrok, jímž insolvenční soud ustanovuje insolvenčního správce, kterého
určil opatřením předseda insolvenčního soudu, a to uvedením jména/firmy
insolvenčního správce (insolvenčními správci jsou fyzické osoby nebo veřejné
obchodní společnosti), jeho identifikačního čísla (IČ), sídla a případně též
provozovny;
c) údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku, které v souladu
s § 89

odst. 1

InsZ

nastávají

okamžikem

zveřejnění

tohoto

usnesení

v insolvenčním rejstříku, kde je uveden den, hodina a minuta zveřejnění;
d) výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili
ve lhůtě 2 měsíců, a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení
oddlužení, tak ve lhůtě 30 dnů, s poučením o následcích zmeškání této lhůty –
lhůta k podání přihlášek pohledávek se počítá od zveřejnění rozhodnutí o úpadku
v insolvenčním rejstříku a jedná se o lhůtu procesní, která je zachována
(v intencích § 57 odst. 3 OSŘ), je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu
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nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.222 K opožděně
podaným přihláškám pohledávek insolvenční soud zásadně nepřihlíží a tyto se
v insolvenčním řízení neuspokojují.223 Zmeškání lhůty pro podání přihlášky
pohledávky má za důsledek odmítnutí takové přihlášky224, její zmeškání nelze
v souladu s ustanovením § 83 InsZ prominout;225
e) výzvu, aby věřitelé insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká
zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo
jiných majetkových hodnotách, s poučením, že jinak mohou odpovídat za škodu
nebo jinou újmu vzniklou tím, že do majetkové podstaty nebude včas sepsán
majetek dlužníka sloužící k zajištění, nebo tím, že nebudou včas zjištěna
zajišťovací práva; to neplatí, jsou-li tato zajišťovací práva zřejmá z veřejného
seznamu – zajišťovací práva, která lze uplatnit v rámci insolvenčního řízení, jsou
taxativně vymezena v ustanovení § 2 písm. g) InsZ a jedná se o zástavní právo,
zadržovací právo, omezení převodu nemovitosti, zajišťovací převod práva nebo
postoupení pohledávky k zajištění anebo obdobné právo podle zahraniční právní
úpravy. Z dikce zákona vyplývá, že věřitel má sdělit insolvenčnímu správci
zajišťovací práva, která váznou pouze na majetku náležejícím do majetkové
podstaty. Lze však doporučit, aby věřitel uvedl i zajišťovací práva k majetku,
který nenáleží do majetkové podstaty dlužníka, což předpokládá i formulář
přihlášky pohledávky.226 Jakým způsobem má věřitel identifikovat své zajišťovací
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právo upravuje vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů
elektronických podání v insolvenčním řízení. Vzhledem k tomu, že zákon
výslovně uvádí, že věřitelé mají insolvenčnímu správci sdělit, jaká zajišťovací
práva uplatní na majetku sepsaném do majetkové podstaty, a to neprodleně, lze
jen doporučit, aby se věřitelé nespoléhali pouze na uvedení zajišťovacích práv
v přihlášce pohledávky, jak se to nyní zásadně děje, ale aby tuto svou povinnost
splnili zvláštním podáním insolvenčnímu správci, zvlášť pokud jde o zajišťovací
práva, která nejsou zřejmá z veřejného seznamu227;
f) není-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení
oddlužení, výrok, jímž se určí místo a termín konání schůze věřitelů
a přezkumného jednání; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí
o povolení oddlužení, výrok, jímž se uloží insolvenčnímu správci podat
insolvenčnímu soudu ve lhůtě do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek
zprávu o přezkumu (zahrnující mimo zprávy o přezkumu jako takové, také
přezkumné listy přihlášených pohledávek, celkový seznam přihlášených
pohledávek, záznam o jednání s dlužníkem a stanovisko dlužníka k jednotlivým
přihlášeným pohledávkám), zprávu pro oddlužení a předložit soupis majetkové
podstaty – novelou č. 64/2017 Sb. bylo zavedeno v případě povoleného oddlužení,
že se zásadně nekoná schůze věřitelů, věřitelé by museli její konání aktivně
navrhnout viz písm. i), a přezkum přihlášených pohledávek probíhá v kanceláři
insolvenčního správce bez přítomnosti insolvenčního soudce. Tímto má dojít
k odlehčení insolvenčních soudů od nadbytečné administrativní zátěže související
s institutem oddlužení a přenesení této části agendy na insolvenční správce228;
g) výrok, jímž se uloží dlužníku, který tak dosud neučinil, aby ve stanovené
lhůtě sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků
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s uvedením svých dlužníků a věřitelů – náležitosti těchto seznamů jsou upraveny
v § 104 InsZ. Zásadně těmito seznamy disponuje insolvenční soud již před
rozhodnutím o úpadku, což je nadmíru vhodné, neboť i na jejich základě zjišťuje
úpadek dlužníka. Nadto ustanovení § 430 InsZ upravuje, že známí věřitelé
dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém
z členských států Evropské unie, mají být insolvenčním soudem neprodleně
o vydání rozhodnutí o úpadku vyrozuměni. Jedná se tedy o málo užívaný výrok,
zásadně v případě, kdy byl insolvenční návrh podán věřitelem a dlužník
s insolvenčním soudem nikterak nekomunikuje, resp. nereaguje na jeho výzvy;
h) je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení,
výzvu, aby v případě zájmu přihlášení věřitelé insolvenčnímu soudu sdělili,
že mají zájem o výkon funkce ve věřitelském orgánu;
i) je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení,
výzvu nezajištěným věřitelům, aby soudu ve lhůtě do 7 dnů od zveřejnění zprávy
pro oddlužení v insolvenčním rejstříku navrhli konání schůze věřitelů podle § 399
odst. 1 nebo aby v této lhůtě hlasovali podle § 400, s poučením o následcích
zmeškání této lhůty.
V případě insolvenčního řízení s evropským mezinárodním prvkem musí
rozhodnutí o úpadku obsahovat také výrok o mezinárodní příslušnosti
insolvenčního soudu podle článku 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. 5. 2015 o insolvenčním řízení.229 Mezinárodní
příslušnost českého insolvenčního soudu je založena buď tím, že v České
republice jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka, anebo se zde nachází jeho
provozovna. Mezinárodní prvek insolvenčního řízení spočívá v tom, že část
majetkové podstaty dlužníka anebo alespoň jeden z věřitelů dlužníka se nachází
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v jiném členském státě EU, než ve kterém jsou soustředěny dlužníkovy hlavní
zájmy.230
Insolvenční soud zásadně spojí s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí
o způsobu řešení zjištěného úpadku či hrozícího úpadku.231 Nestane-li se tak,
rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím
vydaným do 3 měsíců, resp. do 30 dnů po rozhodnutí o úpadku.232
Rozhodnutí o úpadku spojené s povolením oddlužení obsahuje mimo již
uvedené dále povinnost dlužníka hradit zálohu na odměnu a náhradu hotových
výdajů insolvenčního správce233 a povětšinou také další povinnosti dlužníka
(kupř. zdržet se nakládaní s majetkovou podstatou, poskytnutí součinnosti správci
apod.) a insolvenčního správce (kontaktování dlužníka, sdělení dlužníkovi čísla
účtu atd.).
Je-li insolvenční návrh podán věřitelem a dlužník před rozhodnutím
o úpadku požádá o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu,
insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku rozhodne též o této žádosti dlužníka.234
Novelou č. 64/2017 Sb. bylo zavedeno, že rozhodnutí o úpadku, které je
spojeno s rozhodnutím o povolení oddlužení, nemusí obsahovat odůvodnění,
pokud žádný z věřitelů neuplatnil stanovisko podle § 389 odst. 2 písm. a) InsZ
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(tj. výslovné sdělení věřitele, vůči němuž má dlužník dluh z podnikání,
že s řešením úpadku formou oddlužení nesouhlasí) a nebyly zde pochybnosti
podle § 397 odst. 1 InsZ (o tom, zda dlužník je oprávněn podat návrh na povolení
oddlužení).235 Jedná se o další úpravu, která má za cíl odlehčení insolvenčních
soudů od zátěže související s institutem oddlužení a maximální urychlení
insolvenčního řízení. V tomto případě se však nejedná plně o změnu, neboť i před
uvedenou novelou se obecně při vydávání rozhodnutí o úpadku postupovalo
v souladu s § 169 odst. 2 OSŘ, tedy že usnesení, jímž bylo zcela vyhověno
návrhu, kterému nikdo neodporoval, nemusí obsahovat odůvodnění. A contrario
z toho zřetelně vyplývá, že je-li „usnesením o úpadku zcela vyhověno
insolvenčnímu návrhu, jemuž bylo odporováno, nebo je vyhověno pouze návrhu
na prohlášení úpadku, nikoliv však již návrhu na způsob jeho řešení, anebo jde
o usnesení, jímž se návrhu nevyhovuje, pak musí rozhodnutí o insolvenčním
návrhu vždy obsahovat odůvodnění, na které se vztahují požadavky vyjádřené
v § 157 odst. 2 a 4 OSŘ, jelikož se jedná o rozhodnutí ve věci (§ 169 odst. 4
OSŘ).“236
Rozhodnutí o úpadku insolvenční soud zveřejní v insolvenčním rejstříku
a zvlášť doručí dlužníkovi, ustanovenému insolvenčnímu správci, insolvenčnímu
navrhovateli, je-li odlišný od dlužníka, a případně též předběžnému správci
a osobám, které přistoupily k řízení. Zkrácené znění rozhodnutí o úpadku může
insolvenční soud doručit také věřitelům dlužníka, kteří již přihlásili své
pohledávky před jeho vydáním, pokud to považuje za vhodné.237 Insolvenční soud
dále zašle rozhodnutí o úpadku osobám uvedeným v § 139 odst. 1 InsZ,
např. finančnímu úřadu, úřadu práce, obecnému soudu dlužníka apod.
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4.4.2 Odvolání proti rozhodnutí o úpadku
Odvolání proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního
návrhu dlužníka není přípustné.
Proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu
věřitele může podat odvolání pouze dlužník, přičemž lze namítat pouze to,
že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno z důvodu, že úpadek není osvědčen,
nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v insolvenčním zákoně.238
Důvodem pro zrušení či změnu rozhodnutí o úpadku tak není skutečnost,
že insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku,
ani skutečnost, že insolvenční navrhovatel ztratil v průběhu odvolacího řízení
způsobilost být účastníkem řízení.239
Obecně má odvolací soud projednat a rozhodnout o odvolání proti
jakémukoli rozhodnutí soudu prvního stupně vydanému v insolvenčním řízení
s nejvyšším urychlením.240 S ohledem na účinky, které rozhodnutí o úpadku
vyvolává, však patří odvolání proti rozhodnutí o úpadku k těm odvoláním,
u kterých je odvolacímu soudu podle § 93 InsZ stanovena lhůta pro projednání
a rozhodnutí o nich do 2 měsíců poté, co soud prvního stupně odvolání proti
rozhodnutí odvolacímu soudu předložil.
K dalšímu urychlení projednání rozhodnutí o úpadku odvolacím soudem
dochází tím, že soud prvního stupně předloží věc odvolacímu soudu bezodkladně
po uplynutí lhůty k podání odvolání všem účastníkům, a následně případné úkony
směřující k odstranění vad včasného odvolání, k doručení odvolání ostatním
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účastníkům, k vyšetření podmínek řízení nebo jiná obdobná šetření činí již přímo
předseda senátu odvolacího soudu.241
Stejně jako při odvolání proti jiným rozhodnutím o insolvenčním návrhu,
se i v případě odvolání proti rozhodnutí o úpadku v odvolacím řízení nepřihlíží
ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly až po vydání rozhodnutí soudu
prvního stupně.242

4.4.3 Účinky vydání rozhodnutí o úpadku
Se zveřejněním rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku jsou spojeny
významné procesní i hmotněprávní účinky.243 Nadále zásadně trvají také účinky
spojené se zahájením insolvenčního řízení244 a účinky předběžných opatření
nařízených insolvenčním soudem, která však může insolvenční soud i bez návrhu
změnit, event. zrušit. V rozsahu, v němž není dlužník oprávněn nakládat
s majetkovou podstatou, přechází toto právo na ustanoveného insolvenčního
správce.245
Insolvenční zákon připouští možnost započtení vzájemných pohledávek
dlužníka a věřitele i po rozhodnutí o úpadku, jestliže zákonné podmínky takového
započtení byly splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku. Výjimky
z tohoto pravidla jsou tyto čtyři: 1) dlužníkův věřitel se ohledně své započitatelné
pohledávky

nestal

přihlášeným

věřitelem,

2)

dlužníkův

věřitel

získal

započitatelnou pohledávku neúčinným právním úkonem, 3) dlužníkův věřitel
v době nabytí započitatelné pohledávky věděl o dlužníkově úpadku, nebo 4)

241

§ 93 InsZ

242

§ 141 odst. 1 InsZ

243

Údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku, musí být uveden přímo v rozhodnutí
o úpadku v souladu s § 136 odst. 1 písm. c) InsZ
244

§ 109 odst. 5 InsZ

245

§ 140 odst. 1 InsZ

81

dlužníkův věřitel dosud neuhradil splatnou pohledávku dlužníka v rozsahu,
v němž převyšuje započitatelnou pohledávku tohoto věřitele. Další omezení
započtení může stanovit insolvenční zákon (aktuální znění insolvenčního zákona
omezuje započtení po dobu trvání moratoria dle § 122 odst. 3 InsZ a od okamžiku
zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku podle § 324
odst. 3 InsZ), nebo předběžné opatření insolvenčního soudu, které můžu ale jak
zakázat provádět započtení i v případech, kdy je to dle zákona možné, tak naopak
může povolit započtení tam, kde je to zákonem zakázáno.246 Touto úpravou
je umožněno redukovat výši dlužníkových pohledávek patřících do majetkové
podstaty, které by bylo nutné vymáhat, i výši pohledávek uplatněných věřiteli
vůči dlužníkovi. Jednostranné započtení tak může provést insolvenční správce
nebo věřitel, případně mohou uzavřít dohodu o započtení.247
Zásadní účinky má vydání rozhodnutí o úpadku na běh soudních
a rozhodčích řízení o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové
podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které
se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, anebo o pohledávkách, které
se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170) – uvedená řízení jsou přerušena
a zásadně v nich nelze pokračovat po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí
o úpadku, tedy nekonají se jednání a neběží stanovené lhůty.248 O přerušení řízení
je povinen účastníky vyrozumět příslušný soud nebo jiný orgán příslušný
k projednání a rozhodnutí věci a současně je poučí, že v řízení nelze pokračovat
po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku. V případě, že již bylo
v řízení vydáno rozhodnutí, tak takovéto rozhodnutí nemůže v rozsahu přerušení
řízení nabýt právní moci.249 Zastavit dané řízení na základě zpětvzetí žaloby však
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možné je.250 Uvedená řízení s výjimkou incidenčních sporů pak nelze
ani zahájit.251 Tato úprava koresponduje s ustanovením § 109 odst. 1 písm. a)
InsZ, podle kterého pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty
nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou. Je-li přesto taková
žaloba nebo návrh na zahájení rozhodčího řízení podán, řízení je po právní moci
rozhodnutí o úpadku zastaveno podle §141a InsZ.
V jiných soudních nebo rozhodčích řízeních, než která jsou uvedena výše
(§ 140a InsZ), nelze po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku,
rozhodnout o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty,
které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se
v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, anebo o pohledávkách, které
se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170 InsZ). Výjimku z tohoto pravidla
tvoří pohledávky věřitelů na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené
trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným
činem, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek
v majetkové podstatě dlužníka. Je-li i přes zákaz takovéto rozhodnutí vydáno,
v insolvenčním řízení se k němu nepřihlíží.252 „Toto ustanovení respektuje
skutečnost, že ne každé soudní nebo rozhodčí řízení je technicky vzato řízením
o pohledávce nebo jiném právu týkajícím se majetkové podstaty, že však tato jiná
řízení mohou vyústit ve vydání rozhodnutí, z nějž taková pohledávka vzejde
(typicky např. je-li původně jiný předmět soudního řízení vypořádán smírem
znějícím na peněžité plnění). Podstatou úpravy pak je zakázat za trvání
insolvenčního řízení „vyrábění takových pohledávek“, jež vzhledem k ustanovení
§ 170 insolvenčního zákona, případně k přihlašovacím lhůtám a taxativnímu výčtu
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pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených
stejně nebudou moci být v insolvenčním řízení uspokojeny.253
Na jiná řízení než soudní a rozhodčí řízení (zejména daňové řízení, řízení
ve věcech vkladu práva k nemovitostem, řízení o dlužných mzdových nárocích
zaměstnanců dlužníka podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele a řízení o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti), nemá insolvenční řízení
vliv, tedy se rozhodnutím o úpadku nepřerušují, lze je nově zahájit i v době,
po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, a dlužník je i nadále účastníkem
těchto řízení, nestanoví-li zákon jinak. Jediný účinek, který má rozhodnutí
o úpadku na uvedená řízení, je zákaz rozhodnout o náhradě škody nebo jiné újmy
v rámci takového řízení. K rozhodnutí, které by bylo vydáno v rozporu s tímto
zákaze, by se v insolvenčním řízení nepřihlíželo.254
V době po zahájení insolvenčního řízení lze podle § 109 odst. 1 písm. c)
InsZ výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví
dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, nařídit
nebo zahájit, nelze jej však provést. V době, po kterou trvají účinky rozhodnutí
o úpadku, již takový výkon rozhodnutí nebo exekuci nelze ani nařídit ani zahájit.
Souběh insolvenčního řízení a exekučního (vykonávacího) řízení je tak zásadně
vyloučen, přičemž insolvenční řízení je zvláštním řízením a jeho právní úprava
správy a zajištění dlužníkova majetku musí mít jednoznačnou přednost
před právní úpravou správy a zajištění dlužníkova majetku v individuální
exekuci.255 Je-li přesto výkon rozhodnutí nebo exekuce nařízena či zahájena
v rozporu s nastalými účinky rozhodnutí o úpadku, platí obdobně § 109 odst. 6
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InsZ (tzn. nepřihlíží se k tomu).256 Výjimku z daného pravidla tvoří ustanovení
§ 203 odst. 5 InsZ, které umožňuje zahájení a nařízení výkonu rozhodnutí
nebo exekuce pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim
postavené na roveň na základě rozhodnutí insolvenčního soudu, který současně
rozhodne, která část majetkové podstaty může být použita k uspokojení
přisouzené pohledávky257 a určí lhůtu k jejímu uspokojení. Další výjimku
v případě schváleného oddlužení upravuje § 408 odst. 2 a § 409 odst. 2 InsZ
pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které
vznikly poté, co nastaly účinky schválení oddlužení, je však omezeno, který
majetek

dlužníka

může

být

výkonem

rozhodnutí

nebo

exekucí

postihnut - v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je možné
postihnout majetek dlužníka nabytý poté, co nastaly účinky schválení oddlužení,
a v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře lze postihnout majetek
dlužníka, který dlužník nabyl poté, co nastaly účinky schválení oddlužení, z té
části příjmů, která nepodléhá oddlužení.258

4.5 Rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku
Nerozhodl-li insolvenční soud podle § 148 InsZ společně s rozhodnutím
o úpadku také o způsobu, jakým má být úpadek dlužníka řešen (rozhodnutí
o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, o povolení oddlužení, nebo
o povolení reorganizace), rozhodne insolvenční soud před vydáním rozhodnutí
o způsobu řešení úpadku dlužníka (to musí být vydáno dle § 149 odst. 1 InsZ
do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku), a to i bez návrhu, o tom, že dlužník není
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v úpadku, zjistí-li, že ani po rozhodnutí o úpadku nebyl osvědčen dlužníkův
úpadek (například pokud byl úpadek dlužníka zjištěn dle § 3 odst. 2 písm. d), tedy
že dlužník nepředložil na výzvu soudu seznamy svého majetku a závazků,
ale později činností insolvenčního správce či dlužníka vyjde najevo, že úpadek
u dlužníka není dán), nebo zde není žádný přihlášený věřitel a všechny
pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou
uspokojeny.259
Rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, vydá insolvenční soud také
na návrh dlužníka, jestliže ten k tomuto návrhu připojil listinu, na které všichni
věřitelé a insolvenční správce vyslovili s tímto návrhem souhlas a na které
je úředně ověřena pravost podpisu osob, které ji podepsaly, přičemž tento návrh
musí být insolvenčnímu soudu doručen dříve, než je v insolvenčním rejstříku
zveřejněno rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku. S ohledem na to, že
je vyžadován souhlas všech dlužníkových věřitelů, lze maximálně doporučit, aby
se vyčkalo na konec lhůty k podávání přihlášek pohledávek, neboť v opačném
případě by mohla být úplnost z hlediska osob věřitelů sporná.260
Právní mocí rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, se insolvenční
řízení končí.261 Pokud již ale insolvenční soud vydal rozhodnutí o způsobu řešení
úpadku dlužníka, pak nelze použít ustanovení § 158 InsZ a rozhodnout o tom, že
dlužník není v úpadku, i kdyby se později ukázalo, že se dlužník v úpadku
nenacházel.
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5

Úprava počáteční fáze insolvenčního řízení

ve Spojených státech amerických
Tato kapitola se zaměří na počáteční fázi insolvenčního řízení
ve Spojených státech amerických. Nejprve je třeba uvést několik základních
informací o insolvenčním právu v USA, respektive úpadkovém právu, neboť
v USA se setkáme s pojmem bankruptcy law a obecně je používán spíše pojem
bankruptcy, kterému nejvíce odpovídá český překlad úpadek.

5.1 Základní pojmy
Zásadní účel úpravy úpadkového práva ve Spojených státech amerických
formuloval the Supreme Court of the United States (tj. Nejvyšší soud USA)
přibližně následovně: „Úpadkové právo dává poctivým, ale neúspěšným
dlužníkům novou příležitost v životě a čistý stůl pro budoucí úsilí nezatížené
dřívějšími dluhy.“262 Dlužníkům tedy insolvenční právo nabízí v určitých
případech možnost finančního restartu, nazývaného fresh start, a to v podobě
bankruptcy discharge, což je obdoba českého „osvobození od dluhů“. Dosáhne-li
dlužník v USA bankruptcy discharge je zbaven povinnosti své dluhy263 platit
a věřitelům je znemožněno se svých pohledávek za dlužníkem domáhat, a to nejen
právní cestou skrz podávání žalob, exekučních návrhů apod., ale nesmějí dlužníka
za účelem vymáhání svých dluhů ani telefonicky či jinak kontaktovat.264
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Článek 1 oddíl 8 bod 4 Ústavy Spojených států amerických zmocňuje
United States Congress (Kongres Spojených států amerických, což je nejvyšší
zákonodárný orgán USA) k vydávání jednotných zákonů týkajících se
úpadkového práva pro celé Spojené státy americké. Jedná se tedy o federální
zákony, proto je úpadkové právo upraveno jednotně pro všechny americké státy.
Již z tohoto je zřejmé, jaká důležitost je úpadkovému právu v USA přikládána
a že je kladen důraz na jednotnost insolvenčních řízení napříč Spojenými státy
americkými.
Na základě uvedeného ústavního oprávnění schválil Kongres v roce 1978
Bankruptcy Code265, který obsahuje hmotněprávní úpravu všech insolvenčních
případů v USA, neboť se jedná o federální zákon. Bankruptcy Code nabyl
účinnosti dne 1. října 1979 a od svého schválení byl již několikrát novelizován.
Bankruptcy Code je členěn do devíti kapitol:


kapitola 1 obsahuje obecná ustanovení (general provisions);



kapitola 3 upravuje správu případů (case administration);



kapitola 5 se zabývá postavením věřitelů, dlužníků a majetku
(creditors, the debtor and the estate);



kapitola 7 upravuje likvidaci (liquidation) – dle této kapitoly
je zpeněžen všechen dlužníkův zpeněžitelný majetek a výtěžek je
rozdělen mezi věřitele, kteří insolvenčnímu soudu doložili svůj nárok.
Je-li

dlužník

fyzickou

osobou,

obdrží

na

konci

likvidace

tzv. bankruptcy discharge;


kapitola 9 řeší urovnání dluhů samosprávných celků (adjustment
of debts of a municipality) - obdoba reorganizace typicky pro města,

265

Volný překlad by mohl být „zákon o úpadku“ či „úpadkový zákoník“
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vesnice, okresy, daňové obvody (tax districts), veřejné služby a školní
obvody (school district266);


kapitola

11

obsahuje

ustanovení

týkající

se

reorganizace

(reorganization) – obchodním společnostem tato kapitola umožňuje
pokračovat dál v podnikání a současně splácet své dluhy dle soudem
schváleného plánu reorganizace. Cílem reorganizace je zásadní
snížení zadlužení dané společnosti a revitalizace obchodní činnosti;


kapitola 12 se zabývá urovnáním závazků „rodinného farmáře“ nebo
„rodinného rybáře“ s pravidelným ročním příjmem (adjustment
of debts of a family farmer or fisherman with regular annual income) tato speciální úprava kapitoly 13 umožňuje farmářům ponechat si
jejich farmy a rybářům jejich lodě i tehdy, když jejich závazky
převyšují hodnotu jejich majetku, a přitom obdržet osvobození
od dluhů;267



kapitola 13 upravuje urovnání dluhů fyzické osoby s pravidelným
příjmem (adjustment of debts of an individual with regular income) –
oproti kapitole 7 je dlužníkovi, který má pravidelný příjem,
umožněno, aby si ponechal svůj cenný majetek, například rodinný
dům, když bude po určitý čas, nejčastěji tři až pět let, splácet
věřitelům své závazky, to znamená plnit tzv. repayment plan, po jehož
splnění obdrží osvobození od placení většiny svých neuhrazených
dluhů; a

266

Viz https://en.wikipedia.org/wiki/School_district
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BAIRD, Douglas G. The elements of bankruptcy. 5th ed. New York: Foundation Press, 2010,
s. 56.
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kapitola 15 řeší případy se zahraničním prvkem (ancillary and other
cross-border cases), tedy když se na dlužníka nebo jeho majetek
vztahují zákony více států.268

Jednotlivé způsoby řešení insolvence se pak v USA pojmenovávají
zásadně dle příslušné kapitoly Bankruptcy Code.
Procesní stránku insolvenčního řízení upravuje v USA Federal Rules
of Bankruptcy Procedure, který je též federálním zákonem, a poté také místní
předpisy každého jednotlivého insolvenčního soudu.
Bankruptcy Code, Federal Rules of Bankruptcy Procedure a místní
předpisy jednotlivých soudů stanovují, obdobně jako v České republice
insolvenční zákon, zákonné postupy pro řešení insolvence jak jednotlivce,
tak korporací. V USA jsou nadto řešeny i úpadky samosprávných celků, typicky
obcí. Jedná se tedy o ucelenou úpravu úpadkového práva pro naprostou většinu
právních subjektů.
Podobnost v úpravě českého a amerického úpadkového práva lze shledat
i ve specializovaných insolvenčních soudech, tzv. bankruptcy courts, které jsou
ve Spojených státech amerických součástí federálních, nikoli státních soudů.
Insolvenční soudy se nacházejí ve všech soudních obvodech, přičemž každý stát
Spojených států amerických má jeden až čtyři tyto obvody.269
Rozhodovací pravomoc v insolvenčním řízení má ve Spojených státech
amerických, stejně jako v České republice, insolvenční soudce. Ten rozhoduje
například o tom, zda byl dlužník oprávněn podat insolvenční návrh či zda by měl
být dlužník osvobozen od svých dluhů. Jednání u insolvenčního soudu v USA

268

Bankruptcy Basics, 2011.

269

Seznam district courts - https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_federal_judicial_district
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je však velmi limitováno jen na několik případů, například na projednání
a schválení obdoby reorganizačního plánu.
Insolvenční řízení je v USA značně administrativní a z velké části se
odehrává mimo budovu soudu, když ve většině insolvenčních řízení je jmenován
trustee, obdoba českého insolvenčního správce, který dohlíží na ten který
insolvenční případ. Opět se tak jedná o úpravu značně podobnou té české, ačkoli
kupříkladu ani schůze věřitelů se nekoná ve Spojených státech amerických
u insolvenčního soudu, nýbrž u trustee.270
Trustee je osoba jmenovaná United States trustee271 nebo v některých
státech bankruptcy administrator272. Hlavními povinnostmi trustee jsou:
zpeněžení majetku dlužníka, se souhlasem soudu provozovat podnik dlužníka,
podávat pravidelné zprávy insolvenčnímu soudu, prošetřit finanční poměry
dlužníka, rozdělovat platby od dlužníka mezi věřitele apod. Jeho povinnosti se
odvíjí také od kapitoly, podle níž je insolvence řešena. Vzhledem k tomu,
že v USA není řízení dvoufázové jako v České republice, je trustee jmenován
ihned po podání insolvenčního návrhu, a to v každém z případů dle kapitoly 7, 12
a 13 Bankruptcy Code.273 V případě řízení dle kapitoly 11 je obvyklé, že trustee
není jmenován a oprávnění nakládat se svým majetkem tak zůstává dlužníkovi,
který pokračuje ve svém podnikání. U.S. trustee za takové situace vykonává jen
dohled na průběh řízení a svolává a vede schůzi věřitelů.

270

Tato schůze věřitelů se v USA nazývá „341 meeting“, protože ustanovení 341 Bankruptcy Code
zakotvuje, že se dlužník účastní schůze věřitelů, na které se ho věřitelé můžou dotazovat na jeho
závazky a majetek.
271

U.S. trustee je jmenován ministrem spravedlnosti pro ten který daný stát, takzvaným Attorney
General
272

Mezi U.S. trustee a bankruptcy administrator není v podstatě rozdíl, jejich pravomoci
a povinnosti jsou totožné, rozdíl lze nalézt ve vnitřní organizace, kdy U.S. trustee spadá
pod americké Ministerstvo spravedlnosti a bankrutpcy administrator pod soud pro daný obvod.
Bankruptcy adminitrator je využíván jen ve státech Alabama a Severní Karolína. Je-li tedy dále
psáno o U.S. trustee je tím míněn i bankruptcy administrator.
273

GARNER, Bryan A. Black's law dictionary. 8th rev. ed. St. Paul: West Group, 2004, s. 1553.
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I ve Spojených státech amerických jsou listiny podávané v rámci
insolvenčního řízení a záznamy o průběhu insolvenčního řízení veřejné.274
Na žádost osoby, která na tom má zájem, nebo i z vlastní iniciativy insolvenční
soud neuveřejní obchodní tajemství dlužníka, jeho důvěrné dokumenty a obchodní
informace, nebo dokonce i listiny obsahující skandální či hanlivou informaci
o dlužníkovi. V případě fyzické osoby musí insolvenční soud tuto chránit také
před nepřiměřeným rizikem krádeže totožnosti, hrozícím ublížením na zdraví
osoby a nezákonnou újmou na majetku. Ke všem informacím obsaženým ve všech
listinách insolvenčního spisu má přístup trustee a případně také auditor.275

5.2 Úpadek v USA
Českému právnímu pojmu úpadek se nejvíce blíží americký právní termín
insolvent, který je definován v ustanovení § 101 odst. 32 Bankruptcy Code tak, že
obecně je insolventní ta osoba, jejíž souhrn všech závazků převyšuje hodnotu
jejího majetku. Jedná se tedy o obdobu české definice předlužení dle ust. § 3
odst. 4 insolvenčního zákona. Do posouzení dlužníkova jmění se nezahrnuje
majetek, který byl převeden, přemístěn, zatajen nebo odstraněn s úmyslem
poškodit věřitele, a majetek, který je uveden v ust. § 522 Bankruptcy Code276,
přičemž se jedná převážně o věci osobní potřeby. Pro tento druh insolventnosti
osoby se můžeme setkat také s pojmenováním balance-sheet insolvency.277

274

Přístup k informacím je možný zde: https://www.pacer.gov/ - je však nejdříve třeba se
zaregistrovat
275

11 U.S. Code § 107
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§ 522 Bankruptcy Code je dohledatelné zde: https://www.usbankruptcycode.org/chapter-5creditors-the-debtor-and-the-estate/subchapter-ii-debtors-duties-and-benefits/section-522exemptions/ - v případě vymezení majetku dlužníka, který nespadá do insolvenčního řízení, má
česká zákonná úprava své značné mezery a z amerického detailního výčtu by si mohla vzít
inspiraci, neboť zde jsou jak vyjmenované jednotlivé položky, například knihy, hudební nástroje,
šperky, zvířata apod., tak je zde stanovena i jejich maximální hodnota, při níž jsou vyjmuty
z insolvence dlužníka.
277

GARNER, 2004, s. 811.
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Zvlášť

je

pojem

insolvent

upraven

pro

samosprávné

jednotky,

tzv. municipality, jako stav, kdy samosprávná jednotka nehradí své závazky tak,
jak se stávají splatnými, vyjma sporných závazků, nebo není schopna hradit své
závazky po splatnosti.278 Zde je jistá podobnost s českou úpravou úpadku
ve formě platební neschopnosti a v USA se pojmenovává equity insolvency.
V USA se nesetkáme s dvoufázovým insolvenčním řízením jako v České
republice. Americká úprava nezjišťuje odděleně, zda je dlužník insolventní, a až
poté neřeší způsob, jakým má být insolventnost dlužníka řešena. Od počátku je
insolvenční případ v USA řešen podle jedné z kapitol Bankruptcy Code, o kterou
dlužník požádá, tedy dle které návrh na insolvenci podá. Zjišťování insolventnosti
dlužníka není v USA dán přílišný prostor, resp. v případě dlužnického návrhu
(tedy ve více než 99 % všech případů) se toto nezjišťuje vůbec, neboť dlužník
podávající návrh zásadně je insolventní, ale není to nezbytné.279

5.3 Podání insolvenčního návrhu v USA
Dlužník-fyzická osoba může řešit svou insolvenci podle kapitol 7 a 13,
korporace podle kapitol 7 a 11 a samosprávný celek podle kapitoly 9. Svou
insolvenci také mohou řešit manželé dohromady v rámci jednoho řízení. Věřitel
může zahájit insolvenční řízení proti dlužníkovi pouze podle kapitol 7 a 11
Bankruptcy Code.280
Dlužník nemůže podat návrh na insolvenci, pokud v předchozích
180 dnech byl jeho předešlý návrh na insolvenci odmítnut z důvodu, že se dlužník

278

§ 101 odst. 32 písm. A) , ust. § 522 Bankruptcy Code je dohledatelné zde:
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/522
279

JORDAN, Robert L, William D WARREN a Daniel J BUSSEL. Bankruptcy. 5th ed. New
York: Foundation Press, 1999, s. 22.
280

JORDAN, 1999, s. 223.
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bezdůvodně nezúčastnil jednání u soudu, nebo že jednal v rozporu se soudním
rozhodnutím.
Požádat o insolvenci podle kapitoly 13 může pouze fyzická osoba
s pravidelným příjmem, ať už ze zaměstnání či z podnikání, jejíž neuhrazené
nezajištěné závazky jsou ke dni podání návrhu do výše 400 000 amerických
dolarů (tj. cca 9 mil. Kč) a neuhrazené zajištěné závazky do výše
1 200 000 amerických dolarů (tj. cca 27 mil. Kč.).281
Insolvenční řízení je zahájeno podáním návrhu k insolvenčnímu soudu
v obvodu, v němž má dlužník své bydliště. Podobně jako v České republice, tak
i ve Spojených státech amerických se v rámci insolvenčního řízení používají
formuláře, které jsou upraveny federálním zákonem Federal Rules of Bankruptcy
Procedure, tudíž jsou jednotné pro celé USA. K vyplnění všech potřebných
formulářů (the Official Bankruptcy Forms) musí mít dlužník přehled hlavně
o svých věřitelích a o výši a druhu jednotlivých závazků, dále o svých příjmech,
majetku a také o svých měsíčních výdajích na živobytí jako je ubytování, jídlo,
doprava, léky apod. Tyto informace musí dlužník, který je ženatý/vdaná,
poskytnout

insolvenčnímu

soudu,

správci

a

věřitelům

i

o

svém

manželovi/manželce, i když není podáván společný návrh manželů, a to z důvodu,
aby soud, správce a věřitelé mohli řádně zhodnotit finanční situaci celé
domácnosti.
Insolvenční řízení lze rozdělit na voluntary cases, kdy návrh podává přímo
sám dlužník, a involuntary cases, kdy je návrh podán věřitelem dlužníka. Více než

281

§ 109 písm. e) Bankruptcy Code
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99 % návrhů na insolvenci je ve Spojených státech amerických podaných přímo
samotnými dlužníky, pouze necelé 1 % podávají věřitelé.282
Pro věřitele je podání návrhu na insolvenci dlužníka značně složitější
a takový návrh je také podroben důkladnějšímu soudnímu přezkoumání. Návrh
musí zásadně podat minimálně 3 věřitelé dlužníka, jejichž nezajištěné pohledávky
jsou dohromady alespoň ve výši 15 775 amerických dolarů, případně může návrh
podat i sám jeden věřitel, nemá-li dlužník celkem více než 12 věřitelů, ale
minimální výše pohledávky zůstává.283 Odporuje-li dlužník věřitelskému
insolvenčnímu návrhu, pak navrhující věřitel musí prokázat, že dlužník nehradí
své nesporné závazky tak, jak se stávají splatnými. Nepřipojí-li se tedy sám
dlužník k insolvenčnímu návrhu věřitele, pak ten musí doložit celkovou
neschopnost dlužníka hradit své dluhy, což je pro věřitele prakticky nemožné.
Je také nepředstavitelné, že by věřitel plýtval časem a penězi k podání
insolvenčního návrhu v případě, kdy dlužníkovi závazky zcela převyšují hodnotu
jeho majetku.284
Nadto se navrhující věřitel vystavuje riziku, že pokud bude jeho návrh
odmítnut či zamítnut, bude muset dlužníkovi uhradit odměnu advokáta a náklady,
které dlužník musel vynaložit na svou obranu před věřitelským návrhem
na insolvenci. Shledá-li insolvenční soud, že návrh byl podán věřitelem ve zlé
víře, může nadto navrhujícímu věřiteli uložit náhradu škody způsobenou
dlužníkovi podáním návrhu.285 Z uvedených důvodu jsou věřitelské insolvenční
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návrhy podávány v USA opravdu jen zřídka, a proto se tato práce bude dále
zabývat převážně návrhy podávanými dlužníky.

5.3.1 Náležitosti insolvenčního návrhu v USA
Dlužník podávající návrh na zahájení insolvenčního řízení musí tento
podat na stanoveném formuláři a k návrhu musí přiložit několik příloh – seznam
věřitelů, seznam majetku a závazků, soupis svých běžných příjmů a výdajů,
statement of financial affairs286 a seznam doposud neplněných smluv
a neukončených nájmů. I tyto uvedené přílohy mají předepsaný, volně dostupný
formulář.287 Dlužník také musí pověřenému správci poskytnout kopii svého
daňového přiznání za rok předcházející podání návrhu na likvidaci a poté
ta přiznání, která podá v průběhu běžícího řízení. Dlužník–fyzická osoba
s převážně spotřebitelskými dluhy musí také doložit potvrzení o absolvování
finančního poradenství u agentury schválené U. S. trustee, přičemž toto
poradenství může být jak skupinové, tak třeba i pouze telefonické či
na internetu288, a předložit kopii plánu splácení svých dluhů vytvořeného v rámci
tohoto finančního poradenství. Dlužník dále musí k návrhu přiložit přehled
o svých příjmech ze zaměstnání, pokud nějaké měl v 60 dnech před podáním
návrhu,

prohlášení

o

svém

měsíčním

čistém

příjmu

a případně

také

o předpokládaném zvýšení svých příjmů či výdajů po podání návrhu, pokud ho
lze rozumně očekávat, a doklad o úrokovém výnosu na kvalifikovaném,
federálním či státním, spořícím účtu na výdaje spojené se vzděláváním, pokud ho
má založen. Podávají-li návrh manželé společně, pak uvedené přílohy musí podat
každý z manželů zvlášť.

286

Nepřesný překlad by mohl znít „prohlášení o finančních záležitostech“ – jedná se o několik
otázek, které dlužník musí písemně zodpovědět, týkajících se zdrojů příjmů dlužníka, převodů
majetku v posledních letech, soudních sporů s věřiteli atd.
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Další zvláštní přílohou je formulář obsahující majetek dlužníka–fyzické
osoby, který je dle zákona vyjmut ze zpeněžování v rámci likvidace. Jedná se tedy
o majetek, který zákon dovoluje ochránit před nároky nezajištěných věřitelů
a dlužník si ho může nadále ponechat. Výjimky ze zpeněžitelného majetku jsou
upraveny v Bankruptcy Code, tedy na federální úrovni, ale je také umožněno, aby
každý stát v rámci USA přijal svůj zákon, kterým upraví tyto výjimky. Následně
je na rozhodnutí dlužníka, zda využije výjimek federálních nebo svého
domovského státu. Majetek, který nebude v rámci případné likvidace zpeněžen
a bude ponechán dlužníkovi, se tak může napříč Spojenými státy americkými
značně lišit.289
K insolvenčnímu návrhu podávanému podle kapitoly 11 přiloží dlužník
dále plán reorganizace, nebo z něj musí být zřejmý záměr dlužníka podat takový
plán290, prohlášení, které bude obsahovat adekvátní informace, na jejichž základě
budou věřitelé schopni zhodnotit navržený reorganizační plán, a žádost o řešení
své insolvence podle kapitoly 11. Prohlášení, které dlužník musí připojit ke svému
návrhu, se nazývá disclosure statement a obsahuje informace o majetku dlužníka,
jeho závazcích a také o jeho obchodních záležitostech, tedy často informace
utajované. Proto záleží na každém jednotlivém případu, které informace jsou
nezbytné k řádnému zhodnocení plánu reorganizace, nelze to zobecňovat. Soud
může také v určitých případech rozhodnout, že disclosure statement dlužník
podávat nemusí, shledá-li, že informace uvedené především v reorganizačním
plánu jsou dostatečné.
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Dlužník může plán reorganizace předložit v rámci 120 dnů po podání návrhu, pokud ho
nepřipojí již přímo k insolvenčnímu návrhu. Tento plán může po uvedené lhůtě za určitých
okolností podat podle 11 U.S. Code § 1121 také jmenovaný správce, věřitelský výbor nebo věřitel,
který na tom má zájem. Ve výsledku tak může být navrhnuto více plánů na reorganizaci, o kterých
se následně hlasuje.
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5.4 Poplatky za podání návrhu na insolvenci v USA
Za podání návrhu na likvidaci podle kapitoly 7 je stanovený soudní
poplatek ve výši 245 amerických dolarů, administrativní poplatek ve výši
46 amerických dolarů a příplatek za ustanovení trustee ve výši 15 amerických
dolarů. Celkem tak navrhovatel musí zásadně ihned po podání návrhu na likvidaci
uhradit 306 amerických dolarů, to je přibližně 7 000 Kč.291 V případě společného
návrhu manželů zůstávají poplatky nezměněny. Dlužník musí být poučen,
že v případě neuhrazení stanovených poplatků může být jeho návrh odmítnut.
Soud může rozhodnout, že dlužníci–fyzické osoby mohou tyto poplatky
uhradit ve splátkách, a to maximálně ve čtyřech splátkách do 120 dnů, resp.
v případech hodných zvláštního zřetele do 180 dnů po podání návrhu.
Má-li dlužník příjem nižší než 150 % stanovené hranice chudoby292
a dlužník není schopen poplatky uhradit ani ve splátkách, pak insolvenční soud
může rozhodnout o osvobození dlužníka od hrazení uvedených poplatků.
V případě podání návrhu podle kapitoly 13 je pouze základní soudní
poplatek o 10 amerických dolarů menší. Poplatek za podání návrhu podle kapitoly
11 činí 1 167 amerických dolarů, tedy je téměř pětinásobně vyšší než poplatek
podle kapitoly 7.293

291

Pro představu ve třetím čtvrtletí roku 2018 činil medián týdenní mzdy v USA 887 amerických
dolarů,
přepočteno
na
měsíční
mzdu
to
je
cca
85 000
Kč.
(https://www.bls.gov/opub/ted/2018/median-weekly-earnings-were-796-for-women-973-for-menin-third-quarter-2018.htm )
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Pro jednu samostatnou osobu činí hranice chudoby v USA pro rok 2018 částku ve výši 12 140
amerických dolarů na rok, tj. přibližně 22 500 Kč měsíčně. Pro to, aby dlužník mohl být
osvobozen od hrazení stanovených poplatků, musí mít příjem menší než cca 34 000 Kč měsíčně.
Podrobnější informace lze nalézt zde: https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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28 U.S. Code § 1930 písm. a)
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5.5 Účinky zahájení insolvenčního řízení v USA
Podání insolvenčního návrhu automaticky zastavuje většinu právních
jednání věřitelů k vymáhání jejich pohledávek za dlužníkem. Typicky se jedná
o soudní, správní či jiné řízení, nařízení výkonu rozhodnutí či exekuce nebo
jednání směřující k zajištění pohledávky majetkem dlužníka nebo k započtení
pohledávek. Věřitelé nesmí dlužníka ani nikterak kontaktovat. Na druhou stranu
se nezastavují například trestní řízení proti dlužníkovi, řízení týkající se určení
otcovství, řízení o výživném na děti či rozvodová řízení.

294

Tyto účinky

přetrvávají po celou dobu daného řízení.
V rámci kapitoly 13 nadto dochází k ochraně také spoludlužníka před
věřiteli, kteří tak nemohou vymáhat své „spotřebitelské“ pohledávky ani
po fyzické osobě, která se zavázala k úhradě určitého závazku společně
s dlužníkem, který podal návrh dle kapitoly 13. Dalším a hlavním účinkem
zahájení řízení dle kapitoly 13 je zastavení případného procesu prodeje nemovité
věci, v níž dlužník žije, pokud nebyl prodej zcela dokončen před podáním návrhu,
neboť zpětně účinky podání návrhu nastat nemohou.
Na rozdíl od české zákonné úpravy jsou ve Spojených státech amerických
věřitelé, které dlužník uvedl ve svém návrhu a jeho přílohách, vyrozuměni
insolvenčním soudem o zahájení insolvenčního řízení dlužníka. Jeví-li se,
že v rámci insolvenčního řízení bude nějaký majetek dlužníka moci být zpeněžen
nebo bude plněn splátkový kalendář, pak věřitelé musejí přihlásit své nároky
zásadně ve lhůtě 70 dnů od podání insolvenčního návrhu.295
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§ 362 písm. a), b) Bankruptcy Code

295

§ 3002 písm. c) Federal Rules of Bankruptcy Procedure
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5.6 Means test
V roce 2005 byl do Bankruptcy Code přidán tzv. means test, který má
zabraňovat zneužívání kapitoly 7.
Likvidace podle kapitoly 7 předpokládá řádný, soudně kontrolovaný
postup, kdy trustee zpeněžuje všechen dlužníkův majetek, vyjma toho majetku,
který nespadá do insolvenčního řízení (podle ust. § 522 Bankruptcy Code).
Vzhledem k tomu, že ve většině případů podle kapitoly 7 dlužník vlastní velmi
málo nebo žádný zpeněžitelný majetek, nejedná se v podstatě o likvidaci a takové
případy se nazývají no-asset cases. Často tak mezi věřitele není rozděleno ničeho.
Dlužník-fyzická osoba však obdrží na konci likvidace dle kapitoly 7
tzv. bankruptcy discharge, kterým je osvobozen od hrazení většiny svých závazků
a věřitelé již nadále nemohou po dlužníkovi své pohledávky vymáhat ani dlužníka
nikterak kontaktovat. Osvobození od povinnosti hradit většinu svých závazků
obdrží dlužník-fyzická osoba v 99 % všech případů podle kapitoly 7, a to obvykle
do několika málo měsíců po podání návrhu.296 Hlavním cílem dlužníka, s nímž
vstupuje do insolvenčního řízení podle kapitoly 7, tak je zachování si
nezpeněžitelného, resp. z likvidace vyjmutého majetku a především získání
co nejširšího osvobození od dluhů. Institut, kterým by bylo zabráněno zneužívání
kapitoly 7 dlužníky-fyzickými osobami ke značné škodě jejich věřitelů, je tak jistě
na místě.
Means test určuje, zda se na dlužníka může vztahovat osvobození od dluhů
dle kapitoly 7 či nikoli. Kapitola 7 a s ní přicházející osvobození od hrazení
většiny závazků je určena pro fyzické osoby, které jsou bezvýchodně zadluženy,
resp. není možné rozumně očekávat, že by své závazky byly schopny splatit.
Proto osobě, která má dostatečný příjem na to, aby uhradila věřitelům podstatnou
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EPSTEIN, 2007, s. 8.
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část svých závazků, by nemělo být umožněno oddlužení podle kapitoly 7, tedy
když se vzdá pouze svého zpeněžitelného majetku, pokud by vůbec takový měla.
Means test tak zabraňuje přístupu k osvobození od dluhů dle kapitoly 7 fyzickým
osobám, které si vydělávají více než většina lidí a jejichž disponibilní příjem, tedy
čistý příjem po zaplacení všech nezbytných výdajů, jako je nájem a potraviny,
je dostatečný k hrazení splátek věřitelům.
Při provádění tohoto testu tak soud nejprve zjišťuje příjem dlužníka
a porovnává ho se zjištěným mediánem příjmů v domovském státě dlužníka. Je-li
zjištěno, že dlužník vydělává více než je medián v tom kterém státě, pak se musí
určit, zda vydělává dost, aby byl schopen platit věřitelům nějaké splátky. Zde se
proto začnou zjišťovat potřebné výdaje, které pro některé oblasti (kupř. bydlení,
stravování či dopravu) stanovuje federální organizace Internal Revenue Service
a opět se značně liší stát od státu, obzvláště ve výdajích potřebných na bydlení.
Dále se zohledňují individuální výdaje daného dlužníka např. na potřebná
lékařská ošetření či na péči o chronicky nemocného či invalidního člena rodiny.
Dospěje-li soud k tomu, že dlužníkův disponibilní příjem je menší než
100 amerických dolarů měsíčně (tj. 6 000 amerických dolarů za 5 let), pak
oddlužení dle kapitoly 7 povolí. Má-li dlužník měsíční disponibilní příjem
přesahující 167 amerických dolarů (tj. 10 000 amerických dolarů za 5 let), pak mu
oddlužení dle kapitoly 7 není povoleno. Pohybuje-li se měsíční disponibilní
příjem dlužníka mezi 100 a 167 americkými dolary, pak se zkoumá, jakou část
nepřednostních, nezajištěných závazků je z těchto příjmů schopen za 5 let uhradit,
tedy se zjišťuje výše dlužníkových závazků. Pokud by byl dlužník schopen
uhradit alespoň 25 % uvedených závazků, pak mu oddlužení podle kapitoly 7
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zásadně povoleno není, jestliže méně než 25 %, pak insolvenční soud dlužníkovi
oddlužení podle kapitoly 7 povolí.297
Means test tak lze chápat jako určitý test solventnosti dlužníka, neboť
v momentě, kdy insolvenční soud v USA dospěje k závěru, že dlužník je schopen
hradit své dluhy, resp. uhradit alespoň určitou jejich část za 5 let, pak dlužníka
do likvidace,

potažmo

insolvenčního

řízení

nepustí.

Tímto

je

zřetelně

demonstrováno, že úpadkové právo a hlavně s ním spojené osvobození od dluhů
v USA má sloužit těm, kteří se dostali do opravdu pro ně bezvýchodné situace,
kdy by byli zadluženi po celý zbytek života.

Ze všeho výše uvedeného je zřejmé, že české insolvenční právo se
v mnoha směrech nechalo americkou úpravou značně inspirovat, ne-li až že
v mnoha případech byla americká úprava převzata. Vzhledem ale k ekonomickým
a (snad i hlavně) sociálním rozdílným podmínkám v USA a České republice nelze
o moc více české insolvenční právo přibližovat tomu americkému.
„Úpadkové řízení v USA je nepochybně propracované a v mnoha směrech
inspirující, což se již projevilo v právní úpravě řady evropských států, a to
zejména, pokud jde o záchranu a finanční ozdravění postižených právnických
osob i jednotlivců. Celkově je však úpadkové právo „šité na míru“ amerického
právního systému a jeho automatická aplikace v evropském kontinentálním
systému by byla problematická.“298

297

BAIRD, 2010, s. 17 a 34.
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MRÁZEK, Josef. Insolvenční právo EU a právní úprava v ČR. Právní rádce. 2014, č. 12.
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21.
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Dostupné
online
na:
https://download.ihned.cz/download/economia/DOT/PR_PRIRUCKA/PRprirucka_12_2004.pdf.
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Nicméně i přesto si autor dovolí vyzdvihnout několik, nikoli zásadních
úprav úpadkového práva v USA, které by dle jeho názoru český insolvenční
zákon mohl obsahovat - jako jeden z účinků zahájení insolvenčního řízení přidat
zákaz jakéhokoli kontaktování dlužníka jakýmkoli jeho věřitelem, neboť se často
stává, že dlužníci jsou v ČR atakováni svými věřiteli i v průběhu běžícího
insolvenčního řízení, zvláště těmi, kteří do insolvenčního řízení dlužníka nestihli
přihlásit své pohledávky; v případě dlužnického insolvenčního návrhu stanovit
novou povinnou přílohu v podobě potvrzení o absolvování finančního
poradenství, čímž by mohlo být alespoň částečně bráněno recidivám, protože není
výjimkou, že dlužníkovi vznikne nový dluh již v průběhu běžícího oddlužení,
a také se dostáváme i do stádia, kdy dlužníci žádají o oddlužení opakovaně poté,
co jedním úspěšně prošli; a nakonec uvést alespoň demonstrativní výčet
nejběžnějších věcí, které se v rámci insolvenčního řízení nemohou zpeněžit, třeba
i s maximální hodnotou, kterou takové věci pro ponechání dlužníkovi mohou mít.
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Závěr
Insolvenční řízení a obecně insolvence se v posledních několika letech
dostává čím dál více do povědomí většiny obyvatel a je stále více a více
využíváno. Primárním důvodem je institut oddlužení, který nabízí a který již nyní
tvoří drtivou většinu všech insolvenčních řízení. Vzhledem ke snaze našich
zákonodárců umožnit oddlužení ještě značně širšímu okruhu lidí, je možné
očekávat, že tento fenomén se bude dále stupňovat.
S rostoucím počtem podávaných insolvenčních návrhů je třeba klást větší
důraz na první fázi insolvenčního řízení, kdy je posuzován insolvenční návrh
a zjišťováno, zda se dlužník nachází v úpadku. K tomuto je v první řadě potřeba
hluboká znalost zákonné definice úpadku v obou jeho formách a související
judikatury. Ačkoli se jistě nejedná o bezchybnou zákonnou definici, tak již prošla
značným vývojem a doufejme, že alespoň na určitý čas zůstane momentální
úprava nezměněna, přičemž její nedostatky zdárně řeší soudní praxe.
Řádné projednání tvrzeného úpadku maximalizuje jistotu správného
rozhodnutí insolvenčního soudu o insolvenčním návrhu a také eliminuje případná
nepoctivá podání insolvenčních návrhů, a to jak ze strany věřitele, tak ze strany
dlužníka. K ochraně dlužníků před podáváním tzv. šikanózních návrhů věřiteli již
zákonodárce poskytl insolvenčním soudům značné právní prostředky, zvláště pak
nedávnou novelou insolvenčního zákona. Je pouze třeba, aby tyto začaly být
v praxi hojně využívány, a to právě před rozhodnutím o insolvenčním návrhu.
K tomu, aby nezačalo být insolvenční řízení zneužíváno dlužníky, kteří by
s vidinou „nulového“ oddlužení tvrdili svůj úpadek, ačkoli by se v něm fakticky
nenacházeli, slouží důkladné zjištění naplnění definice jedné či druhé formy
úpadku.
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Předložená práce komplexně popsala aktuální formy úpadku upravené
insolvenčním zákonem, zabývala se do hloubky jejich dílčími podmínkami,
nastínila nedostatky dosavadní úpravy vyplývající z praxe a jejich možná řešení.
Po vysvětlení základního pojmu byly detailně rozebrány jednotlivé kroky
nezbytné k rozhodnutí o tom, zda dlužník je či není v úpadku, včetně prostředků
sloužících k ochraně před šikanózními návrhy. Značný prostor byl také dán
rozhodnutím odlišným od rozhodnutí o úpadku, neboť ta jsou v praxi dle názoru
autora využívána méně, než by měla být. Na závěr byl poskytnut náhled
do úpravy počáteční fáze úpadkového práva ve Spojených státech amerických,
která se v mnoha věcech podobá české právní úpravě (například v podávání
návrhů na stanovených formulářích či v účincích spojených se zahájením
insolvenčního řízení), na druhou stranu je ale velmi patrný rozdíl v tom, jaké
možnosti řešení úpadku americká úprava dává. Je tedy možné vidět, že český
insolvenční zákon převzal z amerického Bankrutpcy Code mnoho, avšak vše
s ohledem na značnou odlišnost v aktuální společenské a ekonomické vyspělosti
a na naprosto odlišné sociální politiky. Bude proto zajímavé sledovat, zda nás
vývoj insolvenčního práva v České republice bude nadále přibližovat k americké
úpravě nebo nikoli.
Jak již bylo v úvodu zmíněno, aktuálně je ve schvalovacím procesu další
vládní novela insolvenčního zákona. Přesto, že novela ještě není schválena, tak je
možné reálně očekávat její schválení, a proto si dovolím zmínit případné změny
týkající se tématu této práce. V případě insolvenčního návrhu spojeného
s návrhem na povolení oddlužení by se měla značně prodloužit lhůta ke zveřejnění
vyhlášky oznamující zahájení insolvenčního řízení, a to ze dvou hodin na tři
pracovní dny ode dne, kdy takový návrh došel insolvenčnímu soudu. Lhůta
k přihlášení pohledávek by se měla pro všechny způsoby řešení úpadku sjednotit,
a to na lhůtu dvou měsíců. Mělo by také dojít k omezení požadavků kladených
na dlužníka při podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení
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oddlužení, který by tak například nemusel dokládat seznam svých věřitelů.
Nicméně nyní můžeme pouze netrpělivě očekávat, jaké změny nakonec novela
přinese.
Cílem práce bylo předložit ucelený text týkající se analýzy právní úpravy
úpadku v insolvenčním zákoně a počáteční fáze insolvenčního řízení, v níž je
insolvenční návrh projednán a je o něm rozhodnuto. Při vší sebekritičnosti věřím,
že tohoto cíle bylo dosaženo.
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Zjištění úpadku v insolvenčním řízení
Abstrakt
Rigorózní práce obsahuje detailní rozbor právního pojmu úpadek a jeho
zjištění v rámci insolvenčního řízení v České republice.
Zjištění úpadku je počáteční fází insolvenčního řízení, která je v podstatě
totožná pro všechna insolvenční řízení. Přesto, že jí často není věnována
dostatečná pozornost, jedná se o zásadní fázi, neboť bez řádného projednání
úpadku a rozhodnutí o něm nelze pokračovat v insolvenčním řízení, případně je
celé řízení zatíženo vadou. Proto tato práce předkládá komplexní analýzu první
fáze každého insolvenčního řízení.
Nejprve práce rozebírá úpadek, a to jak ve formě platební neschopnosti,
tak ve formě předlužení, přičemž je velký prostor dán také doposud poslední
novele insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti v polovině roku 2017 a která
definici úpadku značně pozměnila. Stranou není ponechán ani hrozící úpadek a
podmínky jeho zjištění.
Následně je řešeno zahájení insolvenčního řízení, účinky, které s sebou
toto zahájení přináší, a náležitosti a přílohy insolvenčního návrhu s rozlišením,
když je návrh podáván věřitelem a když dlužníkem, což má na zákonné
požadavky tohoto podání zásadní vliv. Opět jsou vedle judikatorních závěrů
vyzdvihnuty i nedávné novely insolvenčního zákona, zvláště pak ty, které se
týkají zvýšení ochrany dlužníků před šikanózními návrhy věřitelů, a to především
v podobě předběžného posouzení věřitelského insolvenčního návrhu a zálohy na
náklady řízení splatné spolu s podáním věřitelského návrhu.
V práci je dále rozebráno projednání tvrzeného úpadku insolvenčním
soudem, opět s rozdělením dle toho, kým byl insolvenční návrh podán, zda
dlužníkem či věřitelem. Poté jsou analyzována jednotlivá rozhodnutí o
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insolvenčním návrhu (odmítnutí návrhu, zastavení řízení, zamítnutí návrhu,
rozhodnutí o úpadku) a účinky, které vyvolává rozhodnutí o úpadku.
Nakonec práce popisuje a srovnává počáteční fázi insolvenčního řízení
ve Spojených státech amerických, kde se jedná o právní úpravu na federální
úrovni.

Klíčová slova: úpadek, insolvenční návrh, rozhodnutí o insolvenčním návrhu
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The Bankruptcy Detection in Insolvency Proceedings
in the Czech Republic
Abstract
This rigorosum thesis presents a detailed interpretation of the term
“bankruptcy” and its detection in insolvency proceedings in the Czech Republic.
Detection of bankruptcy is considered to be the initial phase
in the insolvency proceeding and is, in fact, identical for all insolvency
proceedings. Despite common lack of attention, it is indeed a crucial stage since
without proper hearing about bankruptcy and its adjudication one cannot continue
in the insolvency proceeding. Eventually, the whole proceeding is encumbered
with defect. Therefore, this thesis aims at introducing complex analysis of the first
phase of each insolvency proceeding.
This study first examines the term ´bankruptcy´, both in the form of equity
insolvency and balance-sheet insolvency. It lays particular emphasis on the latest
amendment of act which came into effect in the second half of 2017 and which
significantly adjusted definition of bankruptcy. This section also discusses
imminent bankruptcy and conditions of its detection.
Next chapter addresses the commencement of the insolvency proceeding
and its impacts as well as all necessary requirements and appendixes
of the insolvency petition. This paper distinguishes between insolvency petition
filed by the creditor and by the debtor, which has major impact on legal
requirements of such insolvency petition. Apart from judicative findings the thesis
again highlights the latest amendments of act, especially those which concern
increased protection for debtors against chicaning attempts of creditors.
In particular, preliminary judgment of insolvency petition filed by the creditor
and advance payment of the costs associated with proceedings which are due with
filing the petition of insolvency.
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Last but not least, the work focuses on hearing a declared bankruptcy
by the insolvency court, again with the difference whether the insolvency petititon
was filed by the debtor or the creditor. Furthermore, this section argues
on individual adjudications on insolvency petititon (denial of the petition,
suspension of the proceeding, refusal of the petition, bankruptcy detection)
and consequences which arise from the bankrupcty.
Finally, this thesis describes and compares the initial phase of insolvency
proceeding with the United States of America which treats this issue as a judicial
adjustment on federal level.

Keywords: bankruptcy, insolvency petition, decision on declaration of
insolvency
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