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ÚVOD 

Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon) a nahradil tak dosavadní zákon č. 328/1991 Sb., 

o konkursu a vyrovnání, který byl účinný po 17 let. Od roku 2008 pak současně dochází 

ke strmému nárůstu počtu zahájených insolvenčních řízení.
1 

Většina věřitelů tak již 

musela řešit situaci, kdy bylo s jejich dlužníkem zahájeno insolvenční řízení. 

V dnešní době je téměř každý věřitel srozuměn s tím, že musí průběžně sledovat 

insolvenční rejstřík pro případ, že bude s některým z jeho dlužníků (obchodních 

partnerů) zahájeno insolvenční řízení. V ideálním případě věřitel využívá některou 

z široké škály služeb monitoringu insolvenčního rejstříku, tj. automatického sledování 

insolvenčnímu rejstříku, které věřiteli zasílá notifikace například o zahájení 

insolvenčního řízení, o rozhodnutí o úpadku či nabízí jiné podobné služby a výstižně 

proto bývá označován jako tzv. hlídací pes insolvenčního rejstříku. Valná část věřitelů 

už také ví, že svou pohledávku musí v insolvenčním řízení uplatnit též v případě, že je 

o této pohledávce rozhodováno v nalézacím řízení, popř. je-li již vykonatelná a 

vymáhána cestou výkonu rozhodnutí či exekuce. Problémy se obvykle objeví ve chvíli, 

kdy má věřitel podat přihlášku pohledávky. Nejsou výjimečné případy, kdy se věřitel 

nesprávně uplatněnou přihláškou pohledávky připravil o možnost být uspokojen jako 

zajištěný věřitel či kdy se věřitel naopak tím, že pohledávku uplatnil jako zajištěnou, 

připravil o možnost být v insolvenčním řízení vůbec uspokojen. 

Stále také přetrvává praxe, že se aktivita věřitele soustředí pouze na podání 

přihlášky. V lepším případě se věřitel zúčastní přezkumného jednání a schůze věřitelů a 

je-li jeho pohledávka zjištěna, nevěnuje insolvenčnímu řízení již další pozornost a 

pouze pasivně vyčkává, jaké obdrží plnění od insolvenčního správce. 

Specifický problém pak tvoří věřitelské insolvenční návrhy, které neobsahují 

všechny náležitosti nebo které jsou nesrozumitelné anebo neurčité a insolvenční soud je 

bez předchozí výzvy k odstranění vad odmítne. 

                                                           
1   V roce 2008 bylo podáno 5.236 insolvenčních návrhů, v roce 2009 celkem 9.396 insolvenčních návrhů, v roce 2010 celkem 

16.101 insolvenčních návrhů, v roce 2011 celkem 24.466 insolvenčních návrhů, v roce 2012 celkem 32.656 insolvenčních 

návrhů a v roce 2013 již bylo podáno 37.613 insolvenčních návrhů. Viz: http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-

s22/statistiky.html 
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Výsledkem insolvenčního řízení má být uspořádání majetkových vztahů k osobám 

dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, k co nejvyššímu a zásadně 

poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Někteří věřitelé se však v důsledku výše 

popsaných a některých dalších chyb, o kterých bude pojednáno v této rigorózní práci, 

o tuto možnost připravují. Některé otázky týkající se věřitelů a jejich postavení 

v insolvenčním řízení pak nejsou v zákoně explicitně řešeny a judikatura týkající se 

těchto otázek je nejednotná. 

Cílem této práce je popsat současnou právní úpravu postavení věřitelů a jejich 

pohledávek v insolvenčním řízení a poukázat na některé problémy, které mohou při 

uplatňování pohledávek vznikat. V této souvislosti odkážu i na zásadní judikáty týkající 

se věřitelů v insolvenčním řízení. Mým záměrem není pokrýt rozebíranou problematiku 

zcela vyčerpávajícím způsobem, což vzhledem k rozsahu práce ani není možné, nýbrž 

poskytnout obecný přehled o daném tématu se zaměřením na v praxi nejčastěji řešené 

otázky a prezentovat mé úvahy de lege ferenda. 

Vzhledem k tomu, že v době tvorby této práce vypracovalo Ministerstvo 

spravedlnosti České republiky návrh novely zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„IZ“), jenž se dotýká též některých otázek, které jsou předmětem této práce, zmiňuji 

v mojí práci i navrhovanou úpravu, ačkoli se ještě nejedná o platné právo. 

K sepsání rigorózní práce věnující se věřitelům v insolvenčním řízení mě vedl 

velký zájem o tuto dle mého názoru velice aktuální problematiku, daný zejména tím, že 

jsem několik let pracovala v advokátní kanceláři, jejíž klienti vystupovali 

v insolvenčních řízeních jako věřitelé a nyní pracuji na insolvenčním úseku Krajského 

soudu v Praze jako asistentka soudce. 

Celá práce je systematicky rozdělena do čtyř kapitol, z nichž první tři jsou 

věnovány obecnému úvodu do řešené problematiky. První kapitola se zabývá 

vymezením stěžejních pojmů – věřitele a dlužníka. Dále je v této kapitole definován 

pojem vymáhání pohledávek a jsou zde popsány základní postupy v tomto procesu. 

Druhá kapitola stručně shrnuje historii insolvenčního práva na území České republiky a 

představuje základní instituty evropského insolvenčního práva. Třetí kapitola vymezuje 
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základní pojmy, se kterými bude dále pracováno, jedná se o úpadek, způsoby řešení 

úpadku, účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, moratorium a o procesní 

subjekty. 

Kapitola čtvrtá se pak věnuje již samotnému postavení věřitelů v insolvenčním 

řízení. Tato kapitola je tvořena pěti podkapitolami. První z nich je zaměřena na 

věřitelský insolvenční návrh. Největší pozornost je zde soustředěna na nejčastější 

nedostatky věřitelských insolvenčních návrhů. 

Navazující podkapitola představuje zvláštní procesní subjekty -  věřitelské orgány a 

jejich funkce. Je shrnuta právní úprava dvou základních typů věřitelských orgánů, a to 

schůze věřitelů a věřitelského výboru, resp. zástupce věřitelů.  

Třetí podkapitola se zaměřuje na jednotlivé typy pohledávek. Zvlášť je pojednáno 

o jednotlivých pohledávkách uspokojovaných v insolvenčním řízení, o typech 

pohledávek dle způsobu uplatnění a o pohledávkách v insolvenčním řízení 

neuspokojovaných.  

Čtvrtá podkapitola je věnována základnímu způsobu uplatnění pohledávky – 

přihlášce pohledávky. V této podkapitole je pojednáno o náležitostech přihlášky, 

lhůtách k jejímu podání, dispozici s přihláškou, přezkumu a zjištění pohledávky, které 

má zásadní dopad na další uspokojování již přihlášené pohledávky do insolvenčního 

řízení. 

Poslední, pátá podkapitola se pak věnuje nejpodstatnější otázce pro věřitele, a to 

uspokojování pohledávek. V této podkapitole je zvlášť pojednáno o uspokojování 

pohledávek v konkursu, v reorganizaci a v oddlužení. 
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1 VĚŘITELÉ A ZPŮSOBY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 

Tuto práci bych ráda uvedla vymezením stěžejního pojmu - věřitele. Věřitel je 

jednou ze stran závazkového vztahu (obligace), tj. jednoho ze základních právních 

vztahů. Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „SOZ“) vymezoval závazkový právní vztah v ustanovení § 488 jako právní vztah, 

ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká 

povinnost splnit závazek. Co bylo předmětem plnění, bylo stanoveno v ustanovení § 

494 SOZ. Pohledávkou se rozumělo právo věřitele požadovat na dlužníkovi plnění 

vyplývající ze závazkového vztahu. Povinnost dlužníka něco plnit se označovala jako 

dluh nebo závazek. Ve vztahu k jiným zákonům, které též upravovaly závazkové právní 

vztahy, měl SOZ charakter obecné úpravy k úpravě zvláštní.
2
 

Nově je obsah pojmu závazek upraven v ustanovení § 1721 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Dle tohoto ustanovení má věřitel ze závazku 

vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto 

právo splněním dluhu uspokojit. Toto ustanovení nepřináší oproti dosavadní úpravě 

žádnou změnu.
3
 

Lze tedy shrnout, že věřitel je jednou ze stran závazkového vztahu, která je 

po druhé straně – dlužníkovi – oprávněna požadovat určité plnění (v praxi se nejčastěji 

jedná o plnění peněžité, nicméně i nepeněžité plnění není výjimkou). Věřitel má tedy 

za dlužníkem pohledávku a dlužník má vůči věřiteli dluh (dříve nazývaný též závazek 

v užším smyslu). Věřitelem může být fyzická osoba nebo právnická osoba (i stát). 

Pojem dlužníka a věřitele v insolvenčním řízení, o kterých bude pojednáno 

v podkapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Procesní subjekty, je třeba odlišovat od 

výše uvedeného hmotněprávního vymezení. 

V ideálním případě, v souladu s jednou ze základních zásad závazkového práva – 

pacta sunt servanda, splní dlužník svůj dluh dobrovolně. Pakliže se tak však nestane, 

nabízí právní řád věřitelům několik nástrojů, kterými se mohou svého nároku domoci. 

Proces, kterým se věřitelé domáhají svého nároku, je obecně označován jako vymáhání 

                                                           
2  Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M. a kol. Občanský zákoník I, II, 2. Vydání. Praha: C. H. Beck 2009, str. 1492. 
3  Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C.  H. 

Beck, 2014, str. 6. 



10 
 

pohledávek. Obecným dilematem věřitele při zvažování postupu při vymáhání 

pohledávky je to, jak co nejefektivněji, nejrychleji a s co nejnižšími náklady vzniklými 

věřiteli přimět dlužníka splnit svůj závazek. Věřitel by měl při tomto postupu brát 

v potaz zejména právní parametry samotné pohledávky, osobu dlužníka a samozřejmě 

taktéž subjekt samotného věřitele, zejména jeho potenciál úspěšně pohledávku vymoci.
4
 

Základní možností je podání žaloby a získání vykonatelného rozhodnutí 

přiznávajícího určité právo. Další z možností je sepsání notářského zápisu se svolením 

k vykonatelnosti či některé alternativní způsoby řešení sporů, například mediace či 

rozhodčí řízení. Za formu uplatnění pohledávky je někdy považováno též započtení 

pohledávky (viz § 580 an. SOZ a § 1982 an. NOZ) či její úplatné postoupení (viz § 524 

an. SOZ a § 1879 an. NOZ). 

Nebude-li povinnost stanovená exekučním titulem (viz ustanovení § 274 odst. 1 

OSŘ) dobrovolně splněna, může věřitel přistoupit k podání exekučního návrhu dle 

zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o 

změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EŘ“), nebo k podání 

návrhu na výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“). Řízení o výkon rozhodnutí a exekuce jsou tedy 

řízení, kterými se věřitel domáhá výkonu svého práva, které mu bylo přiznáno soudním 

rozhodnutím nebo je založeno jiným exekučním titulem. 

Specifickým procesním nástrojem k vymožení pohledávky je též insolvenční 

řízení vedené dle IZ. Insolvenční řízení je řízení, které slouží k uspořádání majetkových 

poměrů dlužníka a jeho věřitelů a má vést k co nejvyššímu a v zásadě poměrnému 

uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů zákonem stanoveným způsobem v situaci, 

kdy je zjištěn dlužníkův úpadek. Na rozdíl od řízení o výkon rozhodnutí nebo exekuce 

lze v insolvenčním řízení vymáhat i nevykonatelné pohledávky a po zahájení 

insolvenčního řízení lze přihlásit i nesplatné pohledávky. Věřitel může vůči dlužníkovi 

podat k soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo může svoji pohledávku 

přihlásit do již zahájeného insolvenčního řízení podáním přihlášky. Základním 

předpokladem pro podání insolvenčního návrhu věřitelem na dlužníka je však dlužníkův 

                                                           
4   Chalupecká K. Komparace způsobů vymáhání a uplatňování soukromoprávních pohledávek. Daně a právo v praxi 2/2012. 
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úpadek, případně hrozící úpadek (viz podkapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Úpadek).
5
 

  

                                                           
5  Dörfl, L. K vymáhání pohledávek výkonem rozhodnutí, exekucí nebo v insolvenčním řízení. Právní rádce 3/2009, dostupné z: 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-36435440-k-vymahani-pohledavek-vykonem-rozhodnuti-exekuci-nebo-v-insolvencnim-rizeni. 



12 
 

2 VÝVOJ POSTAVENÍ VĚŘITELŮ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ 

2.1 HISTORIE INSOLVENČNÍHO PRÁVA NA ÚZEMÍ 

ČESKÉ REPUBLIKY 

Insolvenční řízení lze definovat jako všechna zvláštní řízení, jejichž předmětem je 

projednání úpadku a jeho důsledků. Tato řízení nejsou v různých právních řádech a 

v různých dobách označována jednotně; kromě označení „insolvenční“ bývá pro tato 

řízení užíváno často označení „konkursní“, „vyrovnací“, „kolektivní projednání“ popř. i 

některá další. Aby tato řízení mohla být označena za „insolvenční“, je třeba, aby 

splňovala určité charakteristické, specifické znaky, mezi něž patří zejména mnohost 

věřitelů, zásadně poměrné uspokojení pohledávek a co nejvíce vyrovnané možnosti 

věřitelů. O insolvenčním řízení nelze mluvit ani v případech, kdy není znám právní 

pojem úpadku, neboť insolvencí řízení je jeho řešením.
6
 Insolvenční řízení vykazuje 

několik specifik (zahrnuje v sobě prvky jak řízení nalézacího, tak řízení vykonávacího), 

pro která je třeba je považovat za zvláštní, samostatný druh civilního procesu.
7
 

Insolvenční právo, tj. právo upravující insolvenční řízení, má na území českého státu 

relativně dlouhou tradici.  

Určité dílčí otázky byly předmětem úpravy již ve středověku. Právní úpravu 

některých institutů obsahovalo např. i Obnovené zřízení zemské.
8
 

Významným právním předpisem představujícím první kodifikaci konkursního 

práva byl josefínský konkursní řád vydaný v roce 1781.
9
 V průběhu první poloviny 19. 

století se začaly objevovat snahy o nahrazení josefínského konkursního řádu novým 

právním řádem, neboť josefínský konkursní řád byl kritizován pro svou nákladnost a 

zdlouhavost.
10

 

Pokusy o nahrazení josefínského konkursního řádu vyústily v přijetí nového 

konkursního řádu z roku 1868 (č. 1/1869 z. ř.). Ani tento zákon se bohužel v praxi příliš 

neosvědčil. 

                                                           
6  Zoulík F. Vývoj insolvenčních řízení. Právní fórum 4/2009 
7  Winterová A., Macková A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: Řízení nalézací. 7. vydání. Praha: Linde, 2014, str. 41. 
8   Urfus V.: Vznik a počátky konkursního práva v Čechách. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd. 1960, str. 14. 

9   Schelle K., Tauchen J. Historie konkursního řízení v dokumentech. 1. vydání, Ostrava: Key Publishing ve spolupráci s The 

European Society for History of Law. 2012, str. 13. 

10  Kozák J. Nové úpadkové právo v České republice. Právní zpravodaj 2/2008. 
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Následně došlo k vydání císařského nařízení č. 337/1914 z. ř., kterým byl 

zakotven zvláštní, oproti konkursnímu řádu technicky samostatný, vyrovnací řád, jenž 

obsahoval předpisy upravující vyrovnávání mimo konkurs a též některá ustanovení 

trestního práva v souvislosti s konkursem.
11

 

Rakouský konkursní řád z roku 1914 byl spolu s dalšími předpisy převzat 

recepčním zákonem č. 11/1918 Sb. a stal se tak součástí československého právního 

řádu. Výše uvedená úprava zůstala v platnosti až do roku 1931, kdy došlo k vydání 

zákona č. 64/1931 Sb., kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí. 

Hlavním přínosem tohoto předpisu bylo zavedení jednotné úpravy na celém území 

republiky.
12

 

Právní úprava konkursního práva z první republiky přestala platit v roce 1950, 

neboť konkurs se stal v podmínkách tzv. socialistického hospodářského systému 

neaplikovatelným. Došlo k rozsáhlému zespolečenštění výrobních prostředků a bylo 

zavedeno plánovité řízení národního hospodářství, jemuž podléhaly všechny 

ekonomické sféry. Hospodářské subjekty ztratily svou samostatnost a nezávislost. Byly 

zřizovány administrativně a stejným způsobem byly likvidovány. V podstatě nemohlo 

dojít k úpadku hospodářského subjektu, ale pouze k jakémusi „přeskupování“ správy 

majetku.
13

 Zákon č. 64/1931 Sb., kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a 

odpůrčí, byl zrušen zákonem č. 142/1950 Sb., Občanský soudní řád. Občanský soudní 

řád vydaný v roce 1950 zavedl v §§ 570 – 605 institut tzv. exekuční likvidace jako 

exekučního prostředku spočívající v prodeji veškerého majetku dlužníka, který byl 

od nich diferenční. V Občanském soudním řádu z roku 1963 byl i tento institut nahrazen 

a zůstal fakticky jen jeho název kvůli reciprocitě potřebné pro konkursy v zahraničí.
14

 

V nových podmínkách po pádu totalitního režimu se brzy objevila potřeba právní 

úpravy řešení úpadku. Dne 1. 10. 1991 tak nabyl účinnosti zákon č. 328/1991 Sb., 

o konkursu a vyrovnání (dále jen „Zákon o konkursu a vyrovnání“). Zákon 

                                                           
11   Kozák J. Nové úpadkové právo v České republice. Právní zpravodaj 2/2008. 
12  Kozák J. Nové úpadkové právo v České republice. Právní zpravodaj 2/2008. 
13   Zoulík F. Vývoj insolvenčních řízení. Právní fórum 4/2009 
14   Schelle K., Tauchen J. Historie konkursního řízení v dokumentech. 1. vydání, Ostrava: Key Publishing ve spolupráci s The 

European Society for History of Law. 2012, str. 14. 
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o konkursu a vyrovnání koncepčně navázal na úpravu z roku 1931, která ovšem vznikla 

ve zcela jiném právním prostředí.
15

 

Zákon o konkursu a vyrovnání byl rozdělen na 7 částí. Část první - Úvodní 

ustanovení (§ 1-3) zejména vymezovala účel zákona. Část druhá (§ 4-45) vymezovala 

pojem konkursu. Část třetí (§ 46-66) pak vymezovala vyrovnání. V Části čtvrté (§ 66a-

66c) byla obsažena společná ustanovení. Část pátá (§ 66d-66o) řešila otázky spojené 

s úpadkem bank, spořitelních a úvěrních družstev, zahraničních bank a osob 

oprávněných vydávat elektronické peněžní prostředky podnikajících na území České 

republiky a Část šestá (§ 66p-66y) úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven 

provozujících svoji činnost na území České republiky. Část sedmá (§ 67-73) obsahovala 

přechodná a závěrečná ustanovení. 

Zákon o konkursu a vyrovnání začal v průběhu své účinnosti vykazovat 

nedostatky. K těm nejpodstatnějším patřilo, že nereagoval na moderní vývojové trendy, 

zejména na preferenci sanačních způsobů řešení před likvidačními. Úprava se nehodila 

pro úpadky nepodnikatelů ani pro úpadky institucí s vysokým počtem věřitelů. Zákon o 

konkursu a vyrovnání vykazoval i procesní nedostatky (např. nedostatečný vliv věřitelů 

na řízení).
16

 

S ohledem na výše uvedené nedostatky a nutnost častých novelizací bylo nakonec 

rozhodnuto o tom, že právní úprava insolvenčního práva již nebude řešena dalšími 

novelizacemi, ale dojde k vydání zcela nového zákona - IZ, který nabyl účinnosti dne 1. 

1. 2008. 

Zákon o konkurzu a vyrovnání je však používán i po nabytí účinnosti IZ. Podle § 

432 IZ se pro konkurzní a vyrovnací řízení zahájená před účinností IZ použijí dosavadní 

právní předpisy. U návrhu na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka, či návrh 

dlužníka na vyrovnání, který došel soudu do 31. 12 2007, se řízení posuzuje jako podle 

Zákona o konkursu a vyrovnání, který je podle § 433 IZ zrušen.
17

 

                                                           
15   Winterová A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha: Linde. 2011, str. 591. 
16   Winterová A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha: Linde. 2011, str. 591. 

17  Pohl T. Základní principy nové právní úpravy řešení úpadku v České republice. Bulletin advokacie 11/2007, str. 19. 
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2.2 EVROPSKÉ INSOLVENČNÍ PRÁVO 

Insolvenční právo je taktéž předmětem úpravy práva Evropské unie. 

Nejdůležitějším předpisem v oblasti evropského insolvenčního práva je nařízení Rady 

(ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení, které nabylo účinnosti dnem 31. května 2002 

(dále jen „Nařízení“). Nařízení je přímo použitelné ve všech členských zemích 

Evropské unie (s výjimkou Dánska) a má aplikační přednost před národními právními 

předpisy. Pro Českou republiku je toto Nařízení závazné ode dne jejího přistoupení 

k Evropské unii. 

Účelem Nařízení není harmonizace či unifikace insolvenčního práva (tak, jak je 

tomu v případě jiných předpisů z oblasti evropského civilního procesu, resp. evropského 

mezinárodního práva soukromého vůbec), nýbrž harmonizace a unifikace účinků 

rozhodnutí o zahájení insolvenčního (úpadkového) řízení, jakož i určení jednotných 

pravidel pro mezinárodní příslušnost a právo použitelné na taková řízení.
18

 

Nařízení tak zřizuje evropský rámec pro přeshraniční úpadkové řízení a použije se 

v případech, kdy má dlužník majetek nebo věřitele ve více než jednom členském státě. 

Nařízení obsahuje zejména pravidla pro řešení následujících otázek: 

a) soudní příslušnost 

Obecně jsou příslušné soudy členského státu, na jehož území jsou 

soustředěny hlavní zájmy dlužníka, V případě právnické osoby se 

za místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy, považuje sídlo, pokud není 

prokázán opak (článek 3 Nařízení). Nařízení nevylučuje a dokonce 

předpokládá možnost rozdílného posouzení otázky sídla (příp. jiného 

domicilu) na straně jedné a místa hlavního zájmu dlužníka. Nařízení se 

tedy nepoužije tehdy, jestliže se sice statutární sídlo dlužníka nachází na 

území některého členského státu, avšak tento stát není místem hlavního 

ekonomického zájmu
19

. 

 

b) rozhodné právo 

                                                           
18   Bělohlávek A.: Evropské insolvenční právo, Bulletin advokacie 11/2007, str. 38. 

19  Bělohlávek A. Evropské insolvenční právo. Právní rozhledy 15/2007 
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Až na několik výjimek je rozhodným právem právo toho členského státu, 

na jehož území bylo úpadkové řízení zahájeno – lex fori concursus (článek 

4 Nařízení). 

 

c) uznávání rozhodnutí 

Rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení učiněné příslušným soudem 

členského státu je uznáváno ve všech ostatních členských státech 

od okamžiku, kdy nabude účinku ve státě, který řízení zahájil (článek 16 

(1) Nařízení). 

Nařízení se nevztahuje na úpadková řízení, která se týkají pojišťoven, úvěrových 

institucí, investičních podniků majících v držení finanční prostředky nebo cenné papíry 

třetích osob a podniků kolektivního investování (článek 1 Nařízení). 

Nařízení vedle hlavního řízení nevylučuje zahájení řízení v jiném členském 

státě. Řízení zahájené později se stává vedlejším úpadkovým řízením (článek 16(2) 

Nařízení). 

Dne 12. 12. 2012 zveřejnila Evropská komise Návrh nařízení evropského 

parlamentu a Rady, kterým se mění Nařízení (dále jen „Návrh“). Návrh je výstupem 

několikaleté analýzy fungování Nařízení v členských státech Evropské unie, podává 

detailní rozbor problematických oblastí Nařízení a navrhuje způsob jejich nápravy. 

Předmětem Návrhu je rozbor problematiky: 

a) rozšíření působnosti Nařízení na vnitrostátní řízení, která umožňují i jiná 

řešení úpadku dlužníka než likvidaci; 

b) příslušnosti k zahájení úpadkového řízení, především se zaměřením na 

problémovou aplikaci zásady určování příslušnosti podle střediska 

hlavních zájmů dlužníka a s tím spojený problém tzv. forum shopping; 

c) vedlejších úpadkových řízení; 

d) zveřejňování informací o úpadkovém řízení a přihlašování pohledávek; 

e) úpadku členů skupiny korporací; 
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f) oblastí označených jako vhodných k řešení, které však nebyly Evropskou 

komisí v Návrhu zohledněny (např. kompatibilita Nařízení s Modelovým 

zákonem vydaným UNCITRAL v roce 1997).
20

 

Některé dílčí insolvenční otázky jsou pak upraveny v následujících předpisech: 

a) směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě 

platební neschopnosti zaměstnavatele, 

b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 

2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí či 

c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 

2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven. 

  

                                                           
20  Přecechtělová T.: Revize nařízení o úpadkovém řízení aneb evropská insolvence po patnácti letech v novém kabátě – 1. Část, 

epravo.cz, dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/revize-narizeni-o-upadkovem-rizeni-aneb-evropska-insolvence-po-

patnacti-letech-v-novem-kabate-1-cast-96042.html 
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3 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

3.1 ÚPADEK 

Jak bylo uvedeno výše, předmětem insolvenčního řízení je projednání úpadku. 

Zjištění úpadku je základní podmínkou pro možnost pokračování v insolvenčním řízení. 

IZ rozlišuje dvě formy úpadku, a to platební neschopnost a předlužení. Dlužník je 

v úpadku ve formě platební neschopnosti, jestliže má: 

a) více věřitelů
21

 a 

b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a  

c) tyto závazky není schopen plnit (viz § 3 odst. 1 IZ). 

Úpadek může být naplněn pouze v případě, že situace dlužníka splňuje 

kumulativně všechny výše uvedené znaky.
22

 IZ pak v ustanovení § 3 odst. 2 stanoví 

vyvratitelné právní domněnky, při jejichž splnění se má za to, že dlužník není schopen 

plnit své splatné závazky. Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité 

závazky, jestliže: 

a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 

b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo 

c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých 

pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu 

uložil insolvenční soud. 

Dlužník vyvrátí domněnku své platební neschopnosti ve smyslu § 3 odst. 2 IZ, 

jakmile v insolvenčním řízení osvědčí nebo prokáže schopnost uhradit všechny splatné 

závazky těch věřitelů, jež má insolvenční soud pro účely rozhodnutí o věřitelském 

insolvenčním návrhu za osvědčené.
23

 Nevyvrátí-li dlužník v průběhu insolvenčního 

                                                           
21  Požadavek, aby měl dlužník více věřitelů, je ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) IZ splněn, má-li vůči dlužníku vedle 

insolvenčního navrhovatele pohledávku po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti i nejméně jeden další věřitel. Nejde-li o případ 

uvedený v § 143 odst. 2 větě druhé IZ, nebrání závěru, že insolvenční návrh obsahuje tvrzení, že dlužník má více věřitelů s 

pohledávkami po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti okolnost, že insolvenční navrhovatel a jeden další věřitel jsou každý 

majitelem části původně jediné pohledávky (k jejímuž rozdělení došlo postoupením části pohledávky). Viz usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 31. 1. 2012, sen. zn. 29 NSCR 52/2011. 

22   Viz usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 165/2008-A-13 ze dne 21. 11. 2008 (KSHK 40 INS 2900/2008).
 

23  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2012, sen. zn. 29 NSCR 38/2010, uveřejněné pod číslem 83/2012 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek. 
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řízení o insolvenčním návrhu věřitele některou z domněnek uvedených v § 3 odst. 2 IZ, 

je tím ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) IZ osvědčena dlužníkova neschopnost platit své 

splatné závazky.24 

Ve druhé formě úpadku (předlužení) může být pouze dlužník, který je 

právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem. O předlužení jde tehdy, má-li 

dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. 

Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, 

případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem 

důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu 

podniku pokračovat (viz § 3 odst. 3 IZ). 

IZ zavedl v ustanovení § 3 odst. 4 též nový pojem – hrozící úpadek. O hrozící 

úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že 

dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. 

Zahájení řízení z důvodu hrozícího úpadku může být iniciováno jen z podnětu dlužníka 

(viz § 97 odst. 5 IZ). 

3.2 ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU 

Předpokladem k tomu, aby soud mohl rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova 

úpadku, je existence dlužníkova úpadku, který musí být osvědčen nebo dokázán a 

o jehož existenci je soud povinen (§ 136 IZ) vydat rozhodnutí. Způsobem řešení úpadku 

nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení pak může být: 

a) konkurz (§ 244 a násl. IZ), 

b) reorganizace (§ 316 a násl. IZ), 

c) oddlužení (§ 389 a násl. IZ) či 

d) zvláštní způsoby řešení úpadku pro určité subjekty nebo pro určité druhy 

případů (§ 367 a násl. IZ). 

Základním způsobem řešení úpadku je konkurs. Konkursem může být řešen 

úpadek kteréhokoli dlužníka, na kterého se vztahuje působnost IZ (viz negativní 

definice ustanovení § 6 IZ). Konkursem je řešen úpadek dlužníků, u nichž zákon 

                                                           
24  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2010, sen. zn. 29 NSCR 17/2009, uveřejněné pod číslem 51/2011 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrrgm3a
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vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením (§ 148 IZ), nebo u nichž se 

použití oddlužení či reorganizace nezdařilo (viz ustanovení § 363 IZ a § 418 IZ). 

Podstata konkursu spočívá ve zpeněžení majetkové podstaty dlužníka a následném 

(poměrném) uspokojení zjištěných pohledávek věřitelů z tohoto výnosu. Neuspokojené 

pohledávky zrušením konkursu nezanikají. 

Zvláštní způsoby řešení úpadku navazují na právní úpravu konkursu (nejedná se 

o zvláštní způsob řešení úpadku). Zvláštní úprava se týká: a) bank, spořitelních a 

úvěrových družstev poté, kdy zanikla licence nebo povolení podle zvláštních právních 

předpisů upravujících jejich činnosti, zahraničních bank podnikajících na území České 

republiky na základě jednotné licence podle zvláštního právního předpisu
25

 (§ 367 IZ) a 

b) tuzemských pojišťoven a tuzemských zajišťoven poté, co jim bylo odejmuto povolení 

podle zvláštních právních předpisů upravujících jejich činnost, poboček pojišťoven 

ze zemí EU a z třetích států (§ 379 IZ). 

Reorganizace a oddlužení jsou alternativami k základnímu způsobu řešení 

úpadku – konkursu. Reorganizace představuje postupné uspokojování pohledávek 

věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění 

hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního 

plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů (viz § 316 odst. 1 IZ). Není-li 

IZ nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinností tohoto plánu práva 

všech věřitelů vůči dlužníkovi, a to i v případě, že svou pohledávku do insolvenčního 

řízení nepřihlásili; za věřitele dlužníka se považují osoby uvedené v reorganizačním 

plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv (viz § 356 odst. 1 

IZ). 

Oddlužení je přípustné pro právnické osoby, které nejsou podle zákona 

považovány za podnikatele a současně nemají dluhy z podnikání, nebo fyzické osoby, 

které nemají dluhy z podnikání (viz § 389 odst. 1 IZ). Zákonem č. 294/2013 Sb. (tzv. 

revizní/systémová novela IZ) byl s účinností od 1. 1. 2014 do stávajícího znění § 389 IZ 

zařazen druhý odstavec, dle kterého dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku 

nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže: a) s tím souhlasí věřitel, o jehož 

pohledávku jde, nebo b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena 

                                                           
25  zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mrr
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po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek 

dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo c) jde o pohledávku zajištěného 

věřitele. Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného 

způsobu oddlužení, vydá (pouze na návrh dlužníka) insolvenční soud usnesení, jímž 

dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž 

dosud nebyly uspokojeny (viz § 414 odst. 1 IZ). 

Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku předchází řízení o projednání úpadku a 

rozhodnutí o něm. Nejprve je tak třeba posoudit, zda nejsou splněny podmínky pro jiné 

rozhodnutí o insolvenčním návrhu, tj. pro odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady, 

pro zastavení insolvenčního řízení nebo pro zamítnutí insolvenčního návrhu (viz § 142 

IZ). 

Insolvenční soud spojí rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o způsobu jeho řešení 

v případech popsaných v ustanovení § 148 IZ, tj.: 

a) Insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení 

konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku 

reorganizací nebo oddlužením. 

b) Jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem, ve kterém jako způsob řešení 

úpadku navrhuje reorganizaci, předloží reorganizační plán přijatý alespoň 

polovinou všech zajištěných věřitelů, počítanou podle výše jejich pohledávek, a 

alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů, počítanou podle výše 

pohledávek, spojí insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí 

o způsobu řešení úpadku. 

c) Jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem podá návrh na povolení 

oddlužení, spojí insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí 

o způsobu řešení úpadku. 

O způsobu řešení úpadku rozhoduje insolvenční soud na základě vlastního 

uvážení nebo na základě usnesení schůze věřitelů (viz ustanovení § 150 a 152 IZ). 

Rozhodnutím schůze věřitelů o způsobu řešení úpadku není insolvenční soud vázán, je-

li dlužníkem osoba, u které zákon tento způsob řešení úpadku vylučuje, nebo je-li 

přijaté usnesení v rozporu s reorganizačním plánem přijatým všemi skupinami věřitelů, 
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který dlužník předložil insolvenčnímu soudu po rozhodnutí o úpadku. Insolvenční soud 

nemůže zrušit takovéto usnesení schůze věřitelů pro rozpor se společným zájmem 

věřitelů, neboť ustanovení § 54 odst. 1 IZ se nepoužije. 

3.3 ÚČINKY SPOJENÉ SE ZAHÁJENÍM INSOLVENČNÍHO 

ŘÍZENÍ 

Insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně 

příslušnému soudu (§ 97 odst. 1 IZ). Zahájení insolvenčního řízení oznámí insolvenční 

soud vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční 

návrh (§ 101 odst. 1 IZ).
26

 O zahájení řízení vyrozumí (tj. zvlášť doručí vyhlášku o 

zahájení insolvenčního řízení) insolvenční soud státní instituce, jejichž taxativní výčet je 

obsažen v ustanovení § 102 IZ (např. příslušný finanční a celní úřad, krajskou pobočku 

úřadu práce, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, obecný soud dlužníka či 

exekutora, který provádí exekuci na majetek dlužníka). 

Se zahájením insolvenčního řízení (resp. okamžikem zveřejnění vyhlášky o 

zahájení insolvenčního řízení) jsou pak v souladu s ustanovením § 109 IZ spojeny 

stanovené účinky. Mezi tyto účinky patří například nemožnost uplatnit žalobou 

pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty, lze-li je uplatnit přihláškou (§ 

109 odst. 1 písm. a) IZ), nemožnost provést výkon rozhodnutí či exekuci, která by 

postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do 

majetkové podstaty (§109 odst. 1 písm. c) IZ)
27

; výkon rozhodnutí či exekuci je však 

možné nařídit nebo zahájit. Úkonem, jímž se provádí výkon rozhodnutí nebo exekuce, 

není úkon učiněný k zajištění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení takovým 

výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení pak lhůty 

k uplatnění práv, která lze podle odstavce 1 uplatnit pouze přihláškou, po zahájení 

insolvenčního řízení nezačínají nebo dále neběží. 

Podle ustanovení § 111 odst. 1 IZ pak platí, že nerozhodne-li insolvenční soud 

jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se 
                                                           
26   Jestliže insolvenční návrh dojde insolvenčnímu soudu v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají 

méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, zveřejní insolvenční soud tuto vyhlášku nejpozději do 2 hodin po zahájení 

úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu. 

27  Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést 

výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí 

insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, 

výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému. 
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zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který 

do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo 

určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky 

vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu 

a za podmínek stanovených tímto zákonem. Insolvenční soud může předběžným 

opatřením omezit i nad rámec citovaného ustanovení popř. ustanovit předběžného 

správce (viz ustanovení § 113 IZ). 

3.4 MORATORIUM 

S ohledem na skutečnost, že rozhodnutí o úpadku je pro dlužníka, který je 

podnikatelem, krajním řešením, zavádí IZ institut moratoria. Smyslem moratoria je 

poskytnout dlužníkovi možnost vyrovnat se s věřiteli (dohodnout se na vypořádání 

dluhů) před prohlášením úpadku, neboť během moratoria nelze vydat rozhodnutí 

o úpadku (současně však zůstávají zachovány účinky spojené se zahájením 

insolvenčního řízení). Za trvání moratoria lze též ustanovit předběžného správce (viz § 

123 IZ). Návrh na vyhlášení moratoria může dlužník (podnikatel) podat insolvenčnímu 

soudu do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu (dlužník může návrh podat i před 

zahájením insolvenčního řízení - viz § 125 IZ), resp. do 15 dnů od jeho doručení 

insolvenčním soudem (jde-li o insolvenční návrh věřitele). Právo podat návrh na 

moratorium nepřísluší v souladu s ustanovením § 115 IZ právnické osobě v likvidaci 

(taková osoba již nevyvíjí podnikatelskou činnost). 

Návrh na moratorium musí obsahovat (kromě obecných náležitostí podání – viz § 

42 odst. 4 OSŘ) skutečnosti odůvodňující jeho vyhlášení, předepsané listiny (př. 

poslední účetní závěrku a zejména musí být doložen souhlas většiny (počítané 

podle výše pohledávek) věřitelů s vyhlášením moratoria a podpisy věřitelů musí být 

úředně ověřeny (viz § 116 odst. 1 a 2 IZ). 

O návrhu na moratorium musí insolvenční soud rozhodnout do konce pracovního 

dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel (viz § 117 IZ). Soud buď 

vyhlásí moratorium, nebo návrh na jeho vyhlášení odmítne. Odvolání proti rozhodnutí 
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o moratoriu je přípustné pouze tehdy, pokud insolvenční soud návrh odmítne. Aktivně 

legitimován je v tomto případě dlužník.
28

 

Moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o jeho vyhlášení 

v insolvenčním rejstříku a trvá po dobu uvedenou v návrhu na moratorium, nejdéle však 

3 měsíce. Ve specifikovaných případech může soud na návrh dlužníka prodloužit 

moratorium o dalších 30 dnů (viz § 119 odst. 1 a 2 IZ). Moratorium zaniká (i) 

uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno, (ii) rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho 

zrušení nebo (iii) zamítnutím či odmítnutím insolvenčního návrhu anebo zastavením 

insolvenčního řízení (§ 124 IZ).
 
Insolvenční soud zruší moratorium: 

a) navrhne-li to většina věřitelů, počítaná podle výše pohledávek, uvedených 

v seznamu závazků, 

b) jestliže dlužník uvedl v návrhu na moratorium nepravdivé údaje, nebo 

vyjde-li za trvání moratoria najevo, že dlužník vyhlášením moratoria 

sledoval nepoctivý záměr, zejména přednostní uspokojení jen některých 

jeho věřitelů. 

3.5 PROCESNÍ SUBJEKTY 

Pro insolvenční řízení je typická mnohost subjektů. Taxativní výčet subjektů je 

obsažen v ustanovení § 9 IZ. Jedná se o následující subjekty: a) insolvenční soud, b) 

dlužník, c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku, d) insolvenční správce, 

popřípadě další správce, e) státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení 

nebo do incidenčního sporu a f) likvidátor dlužníka. 

Insolvenční soud má dvojí funkci (viz ustanovení § 10 IZ). Vydává rozhodnutí, 

jejichž vydání zákon ukládá nebo předpokládá (př. vydání rozhodnutí o úpadku či 

o způsobu řešení úpadku) a provádí tzv. dohlédací činnost, tj. vykonává dohled 

nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím 

souvisejících. Věcně příslušné jsou krajské soudy (§ 7a IZ). Místně příslušný je krajský 

soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka (§ 7b IZ). 

Účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo 

vůči dlužníku (§ 14 odst. 1 IZ). Pojem dlužníka je třeba vykládat nikoli hmotněprávně 

                                                           
28  Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2014, str. 363. 
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ale procesně – dlužníkem je ten, proti němuž směřuje insolvenční návrh. Stejně tak je i 

pojem věřitele specifickým procesním termínem, který se liší od hmotněprávního pojmu 

věřitele – pro posouzení, zda je někdo věřitelem v insolvenčním řízení je rozhodující 

uplatnění nároku (tj. nejen podání přihlášky pohledávky, ale i uplatnění práva jiným 

dovoleným způsobem).
29

 

Insolvenční správce se ustanovuje ze seznamu insolvenčních správců, který vede 

Ministerstvo spravedlnosti (viz § 21 odst. 1 IZ). Insolvenčního správce pro insolvenční 

řízení ustanovuje insolvenční soud. Revizní novela IZ
30

 zavedla rotační princip 

ustanovování insolvenčních správců, který nahradil předchozí tzv. „nominační“ systém, 

kdy o výběru správce rozhodovali předsedové soudů volnou úvahou. Při rotačním 

principu ustanoví insolvenční soud insolvenčním správcem osobu, kterou určí předseda 

insolvenčního soudu podle pořadí určeného dnem zápisu jejího sídla nebo provozovny 

do příslušné části seznamu insolvenčních správců vedené pro obvod příslušného soudu. 

Insolvenční správci pro oddlužení pak „rotují“ podle obvodů okresních soudů, insolvenční 

správci pro konkursy podle obvodu krajských soudů, a insolvenční správci se zvláštním 

povolením (v době určení je podán návrh na povolení reorganizace nebo je-li dlužník 

osobou podle § 3 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích) 

celorepublikově. 

Insolvenčního správce musí být ustanoven nejpozději v rozhodnutí o úpadku. 

Ještě před ustanovením insolvenčního správce může být ustanoven předběžný správce 

(viz ustanovení § 27 odst. 1 IZ). Předběžný správce může být ustanoven předběžným 

opatřením (§ 82 odst. 2 IZ) nebo je-li to nezbytné k zajištění ochrany majetkové 

podstaty. Je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů pro svůj poměr jen 

k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových 

věřitelů a není-li se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho 

postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah ovlivní celkový 

způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud 

ustanovit pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce (viz § 34 odst. 1 IZ). 

                                                           
29  Winterová A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha: Linde. 2011, str. 599. 

30  Zákon č. 294/2013 Sb. (dále jen „Revizní novela“). 
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Insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Výši 

odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce upravuje vyhláška 

č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, 

o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, 

ve znění pozdější předpisů (dále jen „Vyhláška o odměně a náhradách“). 
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4 VĚŘITELÉ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ 

4.1 VĚŘITELSKÝ INSOLVENČNÍ NÁVRH 

Insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh; řízení je zahájeno dnem, kdy 

insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu (viz § 97 odst. 1 IZ). Insolvenční 

návrh je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel; jde-li o hrozící úpadek, může 

insolvenční návrh podat jen dlužník (viz § 97 odst. 5 IZ). Vzhledem k povinnosti 

dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, podat 

insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité 

pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku (viz § 98 IZ), by měly být věřitelské návrhy 

podávány spíše výjimečně. V praxi tak zcela převažují insolvenční návrhy podané 

samotným dlužníkem.
31

 

Dlužník má oproti věřiteli výhodu v tom, že má dostatek informací k tomu, aby 

svůj úpadek v insolvenčním návrhu popsal. Věřitelé často takovými informacemi 

nedisponují a přitom nesou břemeno tvrzení a břemeno důkazní ohledně všech 

skutečností rozhodných pro závěr, že byl osvědčen dlužníkův úpadek.
32

 Přesto se 

v některých případech rozhodnou věřitelé insolvenční návrh podat. Typicky se jedná 

o případy, kdy se věřitel splatné pohledávky za dlužníkem dozví o existenci dalších 

věřitelů dlužníka, kteří mají za dlužníkem vykonatelné pohledávky, které vymáhají 

v exekučním řízení (např. z Centrální evidence exekucí či z katastru nemovitostí). Svou 

roli může v případě, že věřitel zvažuje, zda přistoupit k podání žaloby na zaplacení či 

k podání insolvenčního návrhu, hrát například i výše soudního poplatku.
33

  

Určitým specifikem věřitelského insolvenčního návrhu je též to, že věřitel sám 

nemůže svým insolvenčním návrhem dosáhnout toho, že bude případně zjištěný úpadek 

dlužníka řešen oddlužením, protože jedním z předpokladů povolení oddlužení je podání 

návrhu na povolení oddlužení, který je oprávněn podat pouze dlužník (§ 389 odst. 3 

                                                           
31  Například v roce 2013 bylo z celkového počtu 37.613 podaných insolvenčních návrhů podáno 33.840 návrhů přímo dlužníkem 

a pouze 3.716 insolvenčních návrhů bylo podáno věřiteli. 

32  Himmatová H. Odmítnutí insolvenčního návrhu – jak tomu zabránit? Bulletin advokacie 9/2012, str. 18. 
33  Podle položky 1 odst. 1. písm. b) Sazebníku zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Sazebník“) činí poplatek za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění v částce 

vyšší než 20.000 Kč do 40.000 000 Kč, 5% z této částky, zatímco poplatek za návrh na zahájení insolvenčního řízení činí podle 

položky 4 odst. 1. písm. c) Sazebníku 2.000 Kč. Záloha na náklady insolvenčního řízení může být dle § 108 odst. 2 IZ soudem 

určena až do výše 50.000 Kč. Náhrada zálohy je však dle § 168 odst. 1 písm. d) IZ pohledávkou za majetkovou podstatou. 
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IZ).
34

 Pakliže tedy dlužník nepodá návrh na povolení oddlužení, může věřitelský 

insolvenční návrh vyústit pouze v prohlášení konkursu či v povolení reorganizace. 

Formální požadavky kladené na věřitelský insolvenční návrh jsou upraveny 

v ustanovení § 97 odst. 2 IZ, dle kterého musí být insolvenční návrh v listinné podobě 

opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo v elektronické podobě 

jejím uznávaným elektronickým podpisem, nebo zaslán prostřednictvím její datové 

schránky; jinak se k němu nepřihlíží.
35

 Podle odstavce 3 citovaného ustanovení platí, že 

je-li insolvenční návrh podepsán způsobem uvedeným v odstavci 2 pouze zástupcem 

insolvenčního navrhovatele na základě procesní plné moci, je podmínka uvedená 

v odstavci 2 splněna jen tehdy, je-li úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným 

elektronickým podpisem insolvenčního navrhovatele opatřena k insolvenčnímu návrhu 

připojená procesní plná moc. To platí obdobně, jedná-li za insolvenčního navrhovatele, 

jímž je právnická osoba, jeho zaměstnanec (člen), který tím byl pověřen statutárním 

orgánem. 

Obsahové náležitosti insolvenčního návrhu jsou vymezeny v ustanovení § 103 

odst. 1 a 2 IZ. Insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 

OSŘ) obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se 

týká, popřípadě označení jejich zástupců. Fyzická osoba musí být 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. V insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které 

osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá 

oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, 

kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím 

insolvenční navrhovatel domáhá. 

                                                           
34  Vodička K. Věřitelský insolvenční návrh. Bulletin advokacie 12/2012, dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/veritelsky-

insolvencni-navrh 

35  Na taková návrh se pohlíží, jako by nebyl vůbec podán. Podáním takového insolvenčního návrhu nedochází k zahájení 

insolvenčního řízení (§ 97 odst. 1 IZ) a nepojí se s ním žádný z účinků popsaných v § 109 a násl. IZ – viz usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 27. 9. 2011, sen. zn. 29 NSCR 51/2011, uveřejněné pod číslem 33/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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V souladu s ustanovením § 105 IZ platí, že podá-li insolvenční návrh věřitel, je 

povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její 

přihlášku
36

; jde-li o pohledávku, která se do insolvenčního řízení jinak nepřihlašuje, 

považuje se po rozhodnutí o úpadku za uplatněnou podle § 203 IZ. 

Při posuzování věřitelského insolvenčního návrhu insolvenční soud nejprve
37

 

zkoumá, zda tento návrh obsahuje obligatorní náležitosti (viz výše) a zda je určitý a 

srozumitelný. Pakliže je návrh vadný, insolvenční soud jej v souladu s ustanovením § 

128 odst. 1 IZ odmítne. Ustanovení § 43 OSŘ se v tomto případě nepoužije. Odmítnutí 

insolvenčního návrhu pro vady je pro soud jedním z nejjednodušších způsobů vyřízení 

věci. 

Dále by měl insolvenční soud zkoumat, zda se nejedná o zjevně bezdůvodný 

insolvenční návrh dle ustanovení § 128a IZ. Dle odstavce 2 tohoto ustanovení je 

insolvenční návrh zjevně bezdůvodný zejména tehdy, jestliže a) insolvenční navrhovatel 

dokládá oprávnění jej podat pohledávkou, ke které se pro účely rozhodnutí o úpadku 

nepřihlíží, b) 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 c) jeho podáním insolvenční navrhovatel 

zjevně sleduje zneužití svých práv na úkor dlužníka. Toto ustanovení bylo zavedeno 

novelou IZ provedenou zákonem č. 334/2012 Sb. I přes posílení ochranných prvků, 

které by měly zamezit podávání tzv. šikanózních insolvenčních návrhů, se však tato 

praxe stále rozmáhá. Navrhovaná novela se proto snaží ochranu před takovýmito návrhy 

ještě zvýšit. 

Teprve má-li insolvenční soud za to, že se jedná o bezvadný insolvenční návrh, 

může přistoupit k další fázi řízení, tj. zjišťování, zda je věřitel aktivně legitimován 

k podání insolvenčního návrhu. Při zkoumání aktivní legitimace navrhujícího věřitele se 

prosadí zásada projednací a břemeno tvrzení i důkazní břemeno spočívají výhradně na 

insolvenčním navrhovateli.
38

 Je-li mezi účastníky existence věřitelovy pohledávky za 

dlužníkem sporná, může insolvenční soud provést dokazování o tom, zda pohledávka 

                                                           
36  Jestliže věřitel jako insolvenční navrhovatel ani přes řádnou výzvu insolvenčního soudu nedoplní insolvenční návrh o řádnou 

přihlášku své pohledávky v zákonem předepsané formulářové podobě, insolvenční soud odmítne insolvenční návrh podle § 128 

odst. 2 IZ. Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 3. 2008, sp. zn. 1 VSPH 7/2008 (KSUL 43 INS 384/2008) 

37  Pomineme-li otázku místní příslušnosti a podmínek řízení. 
38  Řeháček O. Úpadek a jeho osvědčení. Bulletin advokacie 9/2012, str. 20. 
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věřitele skutečně existuje, není však povolán k tomu, aby ke zjištění této skutečnosti 

prováděl rozsáhlé dokazování.
39

 Relevantní obrana dlužníka v tomto směru může být 

postavená na tvrzení, že pohledávky navrhovatele vůči dlužníkovi buď vůbec nevznikly, 

že nejsou splatné nebo že již zanikly (splněním, zápočtem vzájemných pohledávek 

apod.)
40

 Nebude-li doložena aktivní legitimace navrhujícího věřitele, měl by soud 

insolvenční návrh zamítnout podle ustanovení § 143 odst. 2 IZ. 

Bude-li naopak aktivní legitimace navrhujícího věřitele doložena, může soud 

přistoupit ke zjišťování, zda je dlužník v úpadku. Při zkoumání dlužníkova úpadku je 

insolvenční soud povinen provést k osvědčení tvrzeného úpadku i důkazy nenavržené (§ 

86 IZ) a prosazuje se tak zásada vyšetřovací.
41

 Věřitelský insolvenční návrh musí 

ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 IZ obsahovat jako součást vylíčení okolností, které 

osvědčují úpadek dlužníka, nejen konkrétní údaje o dalších věřitelích dlužníka, nýbrž i 

konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů 

o splatnosti těchto pohledávek a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou 

shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. 

Nestačí pouhé obecné tvrzením, že dlužník má peněžité závazky, které jsou po dobu 

delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, respektive neplní své peněžité závazky po dobu delší 3 

měsíců po lhůtě splatnosti.
42

 Nejsou-li splněny zákonem stanovené předpoklady 

pro vydání rozhodnutí o úpadku, soud návrh zamítne dle ustanovení § 143 odst. 1 IZ. 

Lze shrnout, že mezi nejčastější nedostatky věřitelských insolvenčních návrhů 

patří následující: 

a) insolvenční návrh nedovoleně odkazuje na přílohy
43

, 

b) chybí přihláška pohledávky či tato vykazuje vady, 

c) není prokázána aktivní legitimace a zejména 

d) nejsou dostatečně vylíčeny okolnosti, které osvědčují úpadek dlužníka. 

                                                           
39  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 6. 2011, č.j. 2 VSPH 527/2011-A-51 (MSPH 77 INS 2654/2011). 

40  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 9. 2010, č.j. 2 VSPH 510/2010-A-19 (MSPH 78 INS 2866/2010). 

41  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 8. 2011, č.j. 3 VSPH 695/2011-A-32 (KSCB 28 INS 2458/2011). 

42  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2011, sen. zn. 29 NSCR 14/2011, uveřejněné pod číslem 44/2012 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek. 
43  Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2009, sen. zn. 29 NSCR 7/2008, uveřejněné pod číslem 91/2009 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek. 
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V některých případech mohou být vady insolvenčního návrhu zhojeny dalším 

insolvenčním návrhem. Nejvyšší soud vyslovil závěr, že jestliže další insolvenční návrh, 

který se považuje (ve smyslu ustanovení § 107 odst. 1, věty první IZ) za přistoupení 

k řízení a který došel insolvenčnímu soudu před rozhodnutím o původním insolvenčním 

návrhu, obsahuje náležitosti, které chyběly v původním insolvenčním návrhu a 

pro jejichž nedostatek by jinak bylo možné původní insolvenční návrh odmítnout, jsou 

tím vady původního insolvenčního návrhu zhojeny.
44

 Insolvenční návrh přistoupivšího 

věřitele se stává spolu s dosavadním návrhem procesním podkladem zkoumání 

podmínek pro rozhodnutí o úpadku dlužníka i v případě, že další věřitel přistoupil 

k insolvenčnímu řízení až po vydání usnesení, jímž soud rozhodl o insolvenčním návrhu 

navrhovatele jinak než rozhodnutím o úpadku, a jež dosud nenabylo právní moci.
45

 

Dojde-li naopak další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až poté, co usnesení, jímž 

soud rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, nabude právní 

moci, má s ním být naloženo jako s původním (prvním) insolvenčním návrhem 

na zahájení nového insolvenčního řízení (nemá být žurnalizován ve stávajícím řízení 

jako přistoupení k řízení), byť bylo ve věci podáno dovolání, o kterém dosud nebylo 

rozhodnuto.
46

 

Na věřitelský insolvenční návrh jsou s ohledem na skutečnost, že již se samotným 

zahájením insolvenčního řízení jsou spojeny závažné důsledky pro dlužníka (srov. 

§ 109 a § 111 IZ) kladeny vysoké nároky. Věřitel (či jeho právní zástupce) by tak měl 

věnovat přípravě insolvenčního návrhu mimořádnou pečlivost a měl by zvážit riziko 

odmítnutí návrhu. V takovém případě totiž věřiteli hrozí odpovědnost za škodu nebo 

jinou újmu, která dlužníku vznikla zahájením insolvenčního řízení a opatřeními 

přijatými v jeho průběhu (§ 147 IZ). Ustanovení § 147 odst. 1 IZ přitom formuluje 

vyvratitelnou domněnku zavinění insolvenčního navrhovatele ve vztahu k odmítnutí 

insolvenčního návrhu. Postavení věřitele při podání insolvenčního návrhu tak v žádném 

                                                           
44  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, sen. zn. 29 NSCR 20/2012, uveřejněné pod číslem 98/2012 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek. 

45  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 12. 2014, č.j. 3 VSPH 1044/2014-A-66 (KSPH 42 INS 21769/2013). 

46  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2015, sen. zn. 29 NSČR 72/2012. 
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případě není prosto rizik a je třeba varovat před nerozvážnými (či šikanózními) 

věřitelskými návrhy.
47

 

  

                                                           
47  Vodička K. Věřitelský insolvenční návrh. Bulletin advokacie 12/2012, dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/veritelsky-

insolvencni-navrh 
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4.2 VĚŘITELSKÉ ORGÁNY 

4.2.1 Funkce věřitelských orgánů 

Jak bylo uvedeno výše, účastníky insolvenčního řízení jsou věřitel a dlužník. 

Skutečnost, že okruh věřitelů není v průběhu insolvenčního řízení neměnný 

(k uplatňování nároků dochází průběžně, pohledávky některých věřitelů mohou být 

úspěšně popřeny, příp. může v některých zákonem předvídaných případech dojít 

k jejich uspokojení, či může dojít k postoupení pohledávky a ke změně v osobě 

věřitele), fakt, že v některých řízeních může být několik stovek až tisíců věřitelů a též 

premisa, že v insolvenčním řízení mají být věřitelé uspokojování kolektivně, byly 

důvodem pro zavedení zvláštních procesních subjektů – věřitelských orgánů. Pokud 

chtějí věřitelé dosáhnout maximálního uspokojení svých pohledávek, měli by se 

na insolvenčním řízení aktivně podílet. 

Postavení věřitelských orgánů, vztahům mezi nimi, jejich působnosti, způsobu 

hlasování, povinnostem a s tím souvisejícímu postupu insolvenčního soudu je 

v insolvenčním zákoně věnováno dvacet tři ustanovení (§§ 46 až 68 IZ) oproti třem 

v předešlém Zákoně o konkursu a vyrovnání.
48

 Role a postavení věřitelských orgánů 

bylo oproti předešlé úpravě posíleno, a to jak vůči insolvenčnímu správci, tak 

vůči soudu.
49

 

IZ stanovuje dva základní typy věřitelských orgánů: 

a) schůzi věřitelů a 

b) věřitelský výbor (případně zástupce věřitelů).  

Věřitelské orgány nejsou nositeli žádných hmotněprávních oprávnění, jejich 

postavení se opírá výlučně o procesní předpisy. Jsou to subjekty, jejichž vztah 

k věřitelům nelze odvodit od předpisů o zastoupení; spíše lze o nich říci, že reprezentují 

zájmy většiny věřitelů. Schůze věřitelů byla původně věřitelským orgánem s obecnou 

působností, zatímco věřitelský výbor byl jen fakultativním orgánem, který vykonával 

jen to, co mu schůze věřitelů svěřila. S ohledem na vysoké počty věřitelů byla tato 

                                                           
48  Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2014, str. 139. 

49  Orbesová B. Věřitelé z pohledu jejich rozhodovací působnosti v insolvencím řízení. Bulletin advokacie 9/2012, str. 29. 
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koncepce neudržitelná a věřitelský výbor tak nyní vykonává běžnou působnost 

věřitelských orgánů.
50

 

4.2.2 Schůze věřitelů 

Schůze věřitelů, jež je hlavním věřitelským orgánem, v němž mohou věřitelé 

realizovat svůj vliv na průběh insolvenčního řízení. Dle ustanovení § 46 odst. IZ přísluší 

schůzi věřitelů: 

a) volba a odvolání členů věřitelského výboru a jeho náhradníků nebo 

zástupce věřitelů; 

b) rozhodování o tom, zda ponechá ve funkci prozatímní věřitelský výbor; a  

c) právo vyhradit si cokoli, co patří do působnosti věřitelských orgánů.  

Schůzi věřitelů svolává a řídí insolvenční soud. Insolvenční schůzi svolá: 

a) z vlastní iniciativy (shledá-li takový postup důvodným nebo proto, že mu 

to IZ ukládá: po rozhodnutí o úpadku dle ustanovení § 137 odst. 1 IZ, 

k projednání reorganizačního plánu dle ustanovení § 344 odst. 1 IZ 

apod.
51

), nebo 

b) na návrh 

i. insolvenčního správce, 

ii. věřitelského výboru anebo 

iii. alespoň dvou věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše 

(§ 49 odst. 1) činí alespoň desetinu přihlášených pohledávek. 

V případě požadavku dlužníka na svolání schůze věřitelů není soud povinen 

schůzi věřitelů svolat. 

Dle důvodové zprávy k Navrhované novele by se v budoucnu v případě, kdy by 

bylo s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, konala schůze 

věřitelů ve smyslu § 399 odst. 1 pouze na návrh nezajištěných věřitelů. 

                                                           
50  Winterová A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha: Linde. 2011, str. 600. 
51  Maršíková J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. 

vydání. Praha: Leges. 2014, str. 102. 
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Schůze věřitelů musí být v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 IZ svolána tak, 

aby se konala do 30 dnů poté, co byl soud o její svolání požádán (není-li navržen 

pozdější termín konání). I v tomto případě se uplatní pravidlo obsažené v ustanovení § 

72 odst. 3 IZ, dle kterého musí být předvolání účastníků k insolvenčnímu soudu učiněné 

vyhláškou zveřejněno nejméně 15 dnů přede dnem, kdy se má jednání nebo jiný úkon 

insolvenčního soudu konat. 

Věřitel, který podal opakovaně nedůvodně návrh na svolání schůze věřitelů, je 

povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly 

v souvislosti s jejich účastí na schůzi věřitelů, konané na jeho návrh; takovému věřiteli 

uloží insolvenční soud zaplatit i paušální částku na náhradu nákladů spojených 

s projednáním nedůvodného návrhu na svolání schůze věřitelů ve výši 5.000,- Kč; 

zaplacení této paušální částky, která je příjmem státu, nelze prominout (viz ustanovení § 

48 odst. 3 IZ). Toto ustanovení je do určité míry obdobou separace nákladů 

dle ustanovení § 147 OSŘ.
52

 

Schůze věřitelů se mohou v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 IZ zúčastnit: 

a) přihlášení věřitelé, 

b) dlužník, 

c) insolvenční správce, 

d) státní zastupitelství, pokud se účastní insolvenčního řízení a 

e) odborová organizace, působící u dlužníka, který má zaměstnance. 

Oznámení o svolání schůze věřitelů zveřejní insolvenční soud vyhláškou. V této 

vyhlášce musí být v souladu s ustanovením § 48 odst. 1 IZ uveden: 

a) předmět jednání, 

b) místo
53

 a 

c) termín konání schůze. 

                                                           
52  Maršíková J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. 

vydání. Praha: Leges. 2014, str. 104. 

53  S ohledem na předpokládaný počet účastníků, se schůze věřitelů nemusí vždy konat v budově soudu, ale i na jiném vhodném 

místě.Například v případě řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 60 INS 628/2011 (dlužník SAZKA, 

a.s., nyní SALEZA, a.s.), ve kterém bylo přihlášeno více než 2000 věřitelů, se schůze věřitelů konala v Národním domě na 

Vinohradech. 
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Schůze věřitelů může v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 IZ projednat pouze 

předmět jednání, který byl uveden ve výše uvedené vyhlášce. Budou-li však přítomni 

všichni věřitelé, mohou se usnést i na dalším předmětu jednání (za přítomného se 

pro tento účel nepovažuje věřitel, který hlasuje písemně). 

První schůze věřitelů má v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 IZ na programu: 

a) volbu věřitelského výboru, 

b) usnesení o tom, zda se odvolává ustanovený insolvenční správce a volba 

nového insolvenčního správce (viz ustanovení § 29 odst. 1 IZ), 

c) zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti (koná-li se 

schůze po přezkumném jednání), 

d) zpráva o dosavadní činnosti prozatímního insolvenčního výboru (byl-li 

ustanoven) a 

e) způsob řešení dlužníkova úpadku (jestliže insolvenční soud ještě 

nerozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku). 

Jak bylo uvedeno výše, insolvenční správce určený předsedou soudu na základě 

tzv. rotačního principu, je ve většině případů ustanoven soudem v rozhodnutí o úpadku. 

Vzhledem k tomu, že osoba insolvenčního správce má na průběh insolvenčního řízení 

zásadní vliv, mají věřitelé v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 IZ právo rozhodnout 

o odvolání stávajícího insolvenčního správce a o volbě nového správce. Pro přijetí 

tohoto usnesení je třeba, aby pro něj hlasovala nejméně polovina všech věřitelů 

přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich 

pohledávek, kteří mají právo hlasovat. Revizní novela doplnila k tomuto ustanovení 

čtvrtý odstavec, dle kterého insolvenční soud odvolanému insolvenčnímu správci uloží, 

aby mu ve stanovené lhůtě podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který 

spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly 

v souvislosti se správou a udržováním majetku (došlo tak ke kodifikaci běžné praxe 

insolvenčních soudů). 

Rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce je účinné, jakmile bylo přijato 

(jakmile se na tom schůze věřitelů usnesla). Usnesení schůze věřitelů o odvolání 

dosavadního insolvenčního správce insolvenční soud nepotvrzuje ani o něm jinak 
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nerozhoduje, nýbrž zaznamená výsledek hlasování schůze věřitelů do protokolu 

o jednání schůze. Usnesení, jímž insolvenční soud podle § 29 odst. 2 IZ potvrdí 

usnesení schůze věřitelů o tom, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního 

správce věřitelé odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce, má 

povahu rozhodnutí vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti (§ 11 odst. 1 IZ) 

a nelze je napadnout odvoláním (§ 91 IZ).
54

 

Pokud by došlo k tomu, že schůze věřitelů přijme usnesení o odvolání 

ustanoveného insolvenčního správce, aniž se usnese na ustanovení nového 

insolvenčního správce nového, nebo byl-li touto schůzí ustanovený insolvenční správce 

odvolán z funkce podle § 31 odst. 2, ustanoví insolvenčního správce svým rozhodnutím 

v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 IZ insolvenční soud. 

Rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 IZ mohou věřitelé učinit pouze 

na schůzi věřitelů nejblíže následující po přezkumném jednání, jedinou vyjímkou je 

případ, kdy v důsledku rozhodnutí insolvenčního soudu o odmítnutí přihlášky 

pohledávky dojde k takové změně v osobách věřitelů nebo výši jejich pohledávek, která 

by měla vliv na výsledek usnesení schůze věřitelů o odvolání ustanoveného 

insolvenčního správce. V takovém případě může usnesení podle § 29 odst. 1 IZ 

přijmout i schůze věřitelů, která nejblíže následuje po této změně (viz § 30 odst. 2 IZ). 

Zajímavého rozhodnutí související s touto problematikou vydal Krajský soud 

v Ostravě, když v řízení vedeném pod sp. zn. KSOS 36 INS 9408/2014 zprostil funkce 

insolvenčního správce, který byl jmenován schůzí věřitelů poté, co došlo k odvolání 

ustanoveného správce. Krajský soud v Ostravě toto rozhodnutí odůvodnil tím, že 

k rozhodnutí schůze věřitelů došlo váhou hlasu jediného věřitele (banky), přičemž 

Krajskému soudu v Ostravě je z úřední známo, že v probíhajících insolvenčních 

řízeních dochází opakovaně hlasováním tohoto věřitele na schůzi věřitelů 

dle ustanovení § 29 IZ k odvolávání insolvenčních správců a ustanovování téhož 

insolvenčního správce
55

. Změna v osobě správce přitom probíhá jen vahou hlasu tohoto 

věřitele, jež v řízeních disponuje nadpolovičním hlasovacím kvórem. Výše uvedený 

věřitel k výzvě Krajského soudu potvrdil, že má uzavřenou smlouvu o poskytování 

                                                           
54  Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2014, str. 96. 
55  AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČO: 28490738, se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrshe
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrrge
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrzge
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právních služeb s advokátní kanceláří
56

. Obě společnosti mají totožné některé 

společníky a statutární orgány, advokátní kancelář je společníkem a statutárním 

orgánem zproštěného insolvenčního správce apod. a existuje zde tedy určité personální 

propojení. Krajský soud v Ostravě pak uzavřel, že insolvenční správce zásadním 

způsobem pochybil, když soudu neoznámil své propojení s osobou věřitele a zprostil 

insolvenčního správce funkce. Vrchní soud v Olomouci však usnesení Krajského soudu 

v Ostravě změnil usnesením ze dne 2. 6. 2015, č.j. 3 VSOL 1230/2014-B-24 tak, že se 

insolvenční správce nezprošťuje funkce. 

Problematikou, kdy k odvolání soudem ustanoveného insolvenčního správce a 

jmenování nového insolvenčního správce schůzí věřitelů dojde vahou hlasů jediného 

věřitele se zabýval též Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 2. 12. 2014, č.j. 2 VSPH 

1347/2014‐B‐31 (KSPH 42 INS 23157/2013). V konkrétním případě potvrdil soud 

prvního stupně podle ustanovení § 29 odst. 2 IZ ustanovení nového insolvenčního 

správce do funkce insolvenčního správce podle usnesení přijatého na schůzi věřitelů, 

které se zúčastnil pouze jediný majoritní věřitel. Dlužníci poukázali na to, že dovozují 

pochybnost o nepodjatosti nového insolvenčního správce ve vztahu k majoritnímu 

věřiteli, a to s ohledem na skutečnost, že schůze věřitelů, tj. de facto majoritní věřitel, 

odvolala soudem ustanoveného insolvenčního správce a zvolila nového insolvenčního 

správce. Soud prvního stupně pak ustanovil v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 IZ 

odděleného insolvenčního správce k provádění veškerých úkonů souvisejících 

s pohledávkou majoritního věřitele. Proti usnesení soudu prvního stupně o ustanovení 

odděleného správce podal odvolání majoritní věřitel, který uvedl, že pro odvolání 

soudem ustanoveného insolvenčního správce hlasoval proto, že tento insolvenční 

správce neplnil dle jeho názoru řádně své povinnosti (ke dni konání přezkumného 

jednání nepřezkoumal přihlášku pohledávky majoritního věřitele). Odvolací soud pak 

usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se oddělený správce neustanovuje, když 

poukázal na skutečnost, že interpretace ustanovení § 29 odst. 1 IZ dlužníky by nemohla 

vést než ke zcela absurdnímu závěru, že využití oprávnění podle tohoto ustanovení 

vytváří mezi nově ustanoveným insolvenčním správcem a věřiteli, jež hlasovali 

pro odvolání dosavadního a ustanovení nového insolvenčního správce, poměr 

zakládající důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. 

                                                           
56  ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 28227409, se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1. 
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Praxe, kdy je insolvenční správce odvolán za účelem ovládnutí insolvenčního 

řízení jedním věřitelem obvykle úzce spolupracujícím s konkrétním insolvenčním 

správcem či úzkou skupinou insolvenčních správců je nicméně dlouhodobě kritizována 

a Ministerstvo spravedlnosti chce v připravované novele IZ zamezit vytváření úzkých 

vazeb mezi věřitelem a insolvenčním správcem, která tomuto věřiteli dává možnost 

ovládnout řízení tak, aby byly uspokojeny jeho zájmy na úkor zájmů ostatních věřitelů, 

ale i dlužníka, a k tomu, aby insolvenční správce díky této vazbě ekonomicky profitoval 

a jako protihodnotu vedl řízení výlučně dle ekonomických zájmů dotčeného věřitele 

(viz důvodová zpráva k Navrhované novele). 

Základním pravidlem hlasování schůze věřitelů dle ustanovení § 49 odst. 1 IZ je, 

že k platnosti usnesení schůze věřitelů se vyžaduje prostá většina hlasů přítomných 

nebo řádně zastoupených věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek; přitom platí, 

že na každou 1,- Kč pohledávky připadá jeden hlas (v praxi tak není neobvyklé, že 

přijetí nebo nepřijetí usnesení schůze věřitelů je závislé pouze na jednom věřiteli). 

V některých případech však IZ stanoví z tohoto pravidla výjimku, např. v ustanovení § 

29 odst. 1 IZ (nejméně polovina všech přihlášených věřitelů) či v ustanovení § 57 odst. 

2 IZ (členové a náhradníci věřitelského výboru navržení nezajištěnými věřiteli se volí a 

odvolávají hlasy nezajištěných věřitelů, zatímco členové a náhradníci věřitelského 

výboru navržení zajištěnými věřiteli se volí a odvolávají hlasy zajištěných věřitelů). 

V případě, že pohledávka náleží více věřitelům, musí se tyto osoby v souladu 

s ustanovením § 49 odst. 2 IZ dohodnout, kdo bude vykonávat práva s ní spojená. 

Pakliže se nedohodnou, budou práva spojená s pohledávkou vykonávat jen ohledně 

svého dílu pohledávky; pro tyto účely platí, že každé z těchto osob náleží stejný díl 

pohledávky (tj. bez ohledu na jejich skutečný podíl
57

). 

Na schůzi věřitelů mají právo hlasovat v zásadě všichni věřitelé, s výjimkami 

stanovenými zákonem (viz § 50 odst. 1 IZ). Tyto výjimky jsou stanoveny v ustanovení 

§ 51 a 53 IZ. Podle ustanovení § 51 IZ nemají hlasovací právo: 

                                                           
57  Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2014, str. 156. 
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a) věřitelé, jejichž pohledávka byla popřena insolvenčním správcem - § 51 

odst. 1 IZ (popření pohledávky přihlášeným věřitelem nebo dlužníkem 

nemá na hlasovací právo vliv); 

b) věřitelé, jejichž pohledávka nebyla ještě zjištěna nebo je sporná - § 51 

odst. 3 IZ; a 

c) věřitelé s určitým typem pohledávky - § 51 odst. 4 IZ, a to: 

i. pohledávka za majetkovou podstatou; 

ii. pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou 

podstatou; 

iii. pohledávka vyloučená ze způsobu řešení úpadku; 

iv. podřízená pohledávka; a 

v. pohledávka vázaná na odkládací podmínku, a to do doby splnění 

odkládací podmínky. 

Hlasovací právo však může některým výše uvedeným věřitelům přiznat schůze 

věřitelů
58

, resp. insolvenční soud
59

. O hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka 

byla popřena, rozhoduje primárně schůze věřitelů. Rozhodnutí schůze věřitelů 

o přiznání hlasovacího práva i v rozsahu popření pohledávky nemůže insolvenční soud 

změnit, korigovat může jen její negativní rozhodnutí. Sám rozhodne též, pokud schůze 

žádné rozhodnutí o hlasovacím právu nepřijme (na žádném se potřebnou většinou 

neusnese).
60

 Usnesení schůze věřitelů o přiznání hlasovacích práv věřitelům insolvenční 

soud zrušit nemůže (viz § 54 odst. 1 věty první za středníkem).
61

 

Z judikatury Ústavního soudu
62

 vyplývá, že rozhodnutí insolvenčního soudu 

o nepřiznání hlasovacího práva věřitelům vydané v rámci dohlédací činnosti 

a vyhlášené při schůze věřitelů musí být řádně odůvodněno. Nepřiznání hlasovacích 

práv věřitelům nelze založit na argumentaci, že tím soud fakticky popře výsledky 

přezkumného jednání a zpochybní důvody, pro které správce popřel pohledávky. Ústní 

odůvodnění rozhodnutí o nepřiznání hlasovacích práv věřitelům protiústavní stav 

nezakládá. 

                                                           
58  Věřitelé ad a) 

59  Věřitelé ad a) a b) 

60  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 10. 2011, č.j. 3 VSPH 1017/2011-B-151 (MSPH 93 INS 2456/2010). 

61  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 12. 2012, č.j. 3 VSPH 643/2012-B-71 (MSPH 91 INS 12824/2011). 

62  Viz nález Ústavního soudu ze dne 3. 9. 2012, sp. zn. IV. ÚS 2372/11 či nález Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2014, sp. zn. III. 

ÚS 1824/13. 
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IZ neobsahuje hlediska, která by měl insolvenční soud při rozhodování 

o (ne)přiznání hlasovacího práva věřitelům zohlednit. Hásová a kol.
63

 navrhují 

například následující vodítka: 

i. výše pohledávky, 

ii. zda je v důsledku popření věřitel schopen vykonávat rozhodující nebo podstatný 

vliv na průběh řízení či 

iii. zda je z přihlášky zřejmé, že se pravděpodobně jedná o existující a platnou 

pohledávku. 

Obecně se ztotožňuji s názorem, že velký věřitel by neměl být z rozhodování 

vyloučen, je-li z jeho přihlášky zřejmé, že se s největší pravděpodobností jedná 

o existující pohledávku. Bohužel velká část soudců zastává stanovisko, že pokud 

hlasovací právo nepřizná schůze věřitelů, nepřiznají jej ani oni. 

Nejde-li o pohledávky popřené insolvenčním správcem (ust. § 51 odst. 1 IZ) 

rozhodne o hlasovacím právu věřitelů, jejichž pohledávka dosud nebyla přezkoumána 

anebo přezkoumána a zjištěna byla, avšak v průběhu řízení se stala spornou (zejména 

tím, že v průběhu insolvenčního řízení zcela nebo zčásti zanikla), výlučně insolvenční 

soud; schůze věřitelů k tomu oprávněna není. Rozhodnutí o hlasovacím právu věřitelů 

podle ustanovení § 51 odst. 1 a 3 IZ vydá insolvenční soud jen na návrh dlužníka, 

insolvenčního správce nebo některého z věřitelů (nemusí jít nutně o věřitele, o jehož 

pohledávku jde).
64

 

Hlasovací právo zkoumá insolvenční soud u každého z věřitelů jednotlivě. Proti 

rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů není přípustný opravný 

prostředek (jedná se o rozhodnutí v rámci dohlédací činnosti soudu v souladu 

s ustanovením § 11 IZ). Tímto rozhodnutím není insolvenční soud pro další schůzi 

věřitelů vázán. (§ 52 odst. 1 a 2 IZ). Revizní novelou nově vložené ustanovení 

v odstavci 3 však umožňuje odvolacímu soudu přezkoumat rozhodnutí soudu prvního 

stupně o přiznání či nepřiznání hlasovacího práva. Dle tohoto ustanovení totiž platí, že 

je-li na rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů závislé jiné 

                                                           
63  Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2014, str. 165. 
64  Maršíková J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. 

vydání. Praha: Leges. 2014, str. 109. 
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rozhodnutí insolvenčního soudu, proti kterému je odvolání přípustné, lze v mezích 

odvolání podaného proti takovému rozhodnutí přezkoumat i správnost rozhodnutí 

insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů. Uvedené však platí jen pro první 

takové rozhodnutí vydané po rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu 

věřitelů. Jinými slovy, nevyužije-li některý z účastníků první příležitost u prvního 

rozhodnutí vydaného po rozhodnutí o hlasovacím právu, nelze již správnost rozhodnutí 

soudu o hlasovacím právu přezkoumat. 

Ustanovení § 51 IZ bylo zpřesněno Revizní novelou. Dle důvodové zprávy 

k Revizní novele došlo k výslovnému pojmenování těch věřitelů, kteří se zřetelem 

k povaze jejich pohledávek hlasovací práva mít nemají. Ve vztahu k pohledávkám 

za majetkovou podstatou (§ 168 IZ), pohledávkám postaveným na roveň pohledávkám 

za majetkovou podstatou (§ 169 IZ) a podřízeným pohledávkám (§ 172 IZ) jde 

o pravidlo dovozované výkladem i do nabytí účinnosti Revizní novely. Věřitelům 

pohledávek ve smyslu ustanovení § 168 a § 169 IZ se hlasovací právo nepřiznává proto, 

že jde o pohledávky uspokojované v plném rozsahu již v průběhu insolvenčního řízení 

(práva těchto věřitelů jsou takto chráněna jinak). Věřitelé s podřízenými pohledávkami 

jsou z hlasovacího práva vyloučeni vzhledem k povaze pohledávek (dané právě onou 

podřízeností). Do splnění odkládací podmínky, není důvod přiznat věřitelům 

s pohledávkou vázanou na takovou podmínku vliv na chod insolvenčního řízení 

hlasováním na schůzi věřitelů. 

Navrhovaná novela předpokládá stanovení lhůt pro podání návrhu na přiznání 

hlasovacích práv a pro jeho doplnění či vyjádření dotčených osob, a to s ohledem 

na skutečnost, že za současného režimu může být soud nucen rozhodovat, aniž by měl 

jakoukoli možnost se na rozhodnutí připravit, což vede k častému zpochybňování 

rozhodnutí soudů o hlasovacích právech (viz důvodová zpráva k Navrhované novele) 

Věřitelé mohou hlasovat také písemně, podáním výslovně označeným 

jako „Hlasovací lístek“, které nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, ze kterého je 

nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu. 

K jejich hlasu se přihlíží, jen bylo-li podání obsahující všechny náležitosti doručeno 

insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů (viz § 50 odst. 2 

IZ). Insolvenční soud neodstraňuje vady hlasovacího lístku postupem podle ustanovení 
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§ 43 OSŘ. Náležitosti hlasovacího lístku jsou upraveny v ustanovení § 19 a 20 vyhlášky 

č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o 

jednacím řádu“). 

Podle ustanovení § 53 IZ pak nesmí žádný z věřitelů hlasovat ve vlastní věci 

(nejde-li o volbu věřitelského výboru), tj. věci, na které má vlastní zájem. Ve věci 

osoby, která tvoří s věřitelem koncern (§ 79 NOZ), nebo ve věci osoby věřiteli blízké (§ 

22 NOZ), může věřitel hlasovat, nestanoví-li tento zákon jinak.
65

 Pokud se však takový 

věřitel hlasování přesto zúčastní (okolnosti vylučující ho z hlasování nemusí být během 

hlasování rovnou patrny), může insolvenční soud takto přijaté usnesení schůze věřitelů 

zrušit jen do skončení schůze věřitelů a za podmínek uvedených v ustanovení § 54 IZ 

(tj. jen odporuje-li to společnému zájmu věřitelů); jinak je lze změnit nebo zrušit jen 

novým hlasováním schůze věřitelů, jehož by se tento (vyloučený) věřitel již 

nezúčastnil.
66

 

V souladu s ustanovením § 54 odst. 1 IZ může insolvenční soud zrušit usnesení 

schůze věřitelů, pokud takové usnesení odporuje společnému zájmu věřitelů. Společný 

zájem věřitelů je třeba vykládat jako zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li 

jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější 

než ostatní způsoby řešení úpadku (viz ustanovení § 2 písm. j) IZ). Důvodem zrušení 

usnesení schůze věřitelů není dle ustanovení § 54 odst. 1 IZ rozpor mezi zájmy 

jednotlivých věřitelů dlužníka (naopak, je přirozené, že se jejich zájmy dílčím 

způsobem liší), ale skutečnost, že přijaté usnesení odporuje společnému zájmu věřitelů. 

I pokud mají hlavní insolvenční správce a někteří věřitelé odlišné zájmy na tom, jakým 

způsobem má být zpeněžována majetková podstata, nelze z něj dovodit závěr, že by 

usnesení o volbě věřitelského výboru bylo v rozporu se společným zájmem věřitelů.
67

 

Insolvenční soud však nemůže zrušit usnesení schůze věřitelů o: 

                                                           
65  Do nabytí účinnosti Revizní novely platil obecný zákaz výkonu hlasovacích práv tam, kde jde o hlasování ve věci osoby, která 

tvoří s věřitelem koncern, nebo ve věci osoby věřiteli blízké. Dle důvodové zprávy k Revizní novele se však ukázalo, že tento 

zákaz by se měl prosadit jen v případech, na které IZ pamatuje výslovně.  
66  Maršíková J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. 

vydání. Praha: Leges. 2014, str. 110. 

67  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 7. 2010, č.j. 2 VSPH 189/2010-B-84 (KSPL 20 INS 5352/2009). 
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a) odvolání a ustanovení nového insolvenčního správce na první schůzi 

věřitelů po přezkumném jednání (§ 29 odst. 1 IZ); 

b) přiznání hlasovacího práva věřitelům s popřenou pohledávkou (§ 51 odst. 

1 IZ); a 

c) způsobu řešení dlužníkova úpadku, o reorganizačním plánu nebo 

o způsobu oddlužení. 

Smysl této výjimky lze spatřovat v tom, že v těchto případech není rozhodnutí 

schůze věřitelů účinné a závazné již jeho samotným přijetím, ale teprve tehdy, když 

soud vydá rozhodnutí, jímž tento výsledek potvrdí, rozhodne podle jeho výsledků, 

při splnění dalších zákonem daných podmínek rozhodne s ohledem na jeho výsledek 

atd. V takových případech by bylo nesmyslné, aby usnesení schůze věřitelů soud rušil, 

ale shledá-li důvody, pro které nemůže rozhodnout s přihlédnutím k usnesení schůze 

věřitelů, bez dalšího tak učiní.
68

 

Rozhodnutí o zrušení usnesení schůze věřitelů může insolvenční soud vydat jen 

do skončení schůze věřitelů, která usnesení přijala, a může tak učinit jen na návrh: 

a) insolvenčního správce nebo 

b) věřitele, který hlasoval proti přijetí usnesení schůze věřitelů.
69

 

Insolvenční soud tedy nemůže zrušit usnesení schůze věřitelů pouze ze své 

vlastní iniciativy. 

Podá-li insolvenční správce či věřitel, který hlasoval proti přijetí usnesení schůze 

věřitelů včas (před skončením schůze věřitelů) návrh na zrušení usnesení schůze 

věřitelů, soud buď: 

a) vyhlásí usnesení, kterým zruší usnesení schůze věřitelů, nebo 

b) takový návrh zamítne. 

Po vyhlášení usnesení o zrušení usnesení schůze věřitelů, insolvenční soud 

vyzve každého z přítomných věřitelů, kteří hlasovali pro přijetí usnesení schůze 

věřitelů, aby uvedl, zda se vzdává odvolání a současně je poučí, že odvolání, které 

                                                           
68  Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 177. 

69  Viz § 54 odst. 2 IZ. 
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nebude podáno do skončení schůze věřitelů, již nelze podat. Přiměřeně bude soud 

postupovat, pokud návrh na zrušení rozhodnutí schůze věřitelů zamítne (viz § 55 odst. 1 

a 2). 

Určitá specifická pravidla se uplatní pro hlasování věřitelů v oddlužení. 

O hlasovacím právu věřitelů při oddlužení sice obdobně platí ustanovení § 49 až 53 IZ 

(viz § 399 odst. 1 IZ), právo hlasovat o způsobu oddlužení však mají v souladu 

s ustanovením § 402 odst. 1 IZ pouze nezajištění věřitelé, kteří včas přihlásili svou 

pohledávku. 

Zajištění věřitelé nehlasují ani v rozsahu, ve kterém je podle znaleckého 

posudku vypracovaného v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku hodnota 

zajištění nižší než výše zajištěné pohledávky. Vychází se z toho, že v rámci obou forem 

oddlužení, budou zajištěné pohledávky uspokojeny pouze ze svého zajištění. Zajištění 

věřitelé ani nemohou namítat, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly 

odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.
70

 Právo hlasovat dále nemají 

ani osoby dlužníkovi blízké a osoby, které tvoří s dlužníkem koncern. 

O způsobu oddlužení či o tom, zda doporučují vyhovět žádosti dlužníka 

o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře, 

rozhoduje schůze věřitelů prostou většinou hlasů nezajištěných věřitelů počítanou 

podle výše jejich pohledávek. Věřitelé mohou o přijetí způsobu oddlužení hlasovat i 

mimo schůzi věřitelů (viz ustanovení § 400 a 401 IZ). IZ počítá i s kombinací hlasování 

mimo schůzi věřitelů s hlasováním na schůzi věřitelů. 

Jestliže ani jeden ze způsobů oddlužení nezíská prostou většinu hlasů 

nezajištěných věřitelů, rozhodne o způsobu oddlužení insolvenční soud v rozhodnutí 

o schválení oddlužení (viz § 402 odst. 5 IZ). 

4.2.3 Věřitelský výbor a zástupce věřitelů 

Druhým typem věřitelského orgánu je v závislosti na níže popsaných pravidlech 

věřitelský výbor, případně zástupce věřitelů. Schůze věřitelů je povinna ustanovit 

                                                           
70  V souladu s ustanovením § 403 odst. 2 IZ mohou takové námitky vznášet pouze věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu 

oddlužení. 
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věřitelský výbor, je-li přihlášených věřitelů více než 50 (§ 56 odst. 1 IZ). Schůze 

věřitelů může místo věřitelského výboru zvolit pouze zástupce věřitelů: 

a) je-li přihlášených věřitelů 50 a méně nebo 

b) je-li způsobem řešení úpadku nepatrný konkurs či oddlužení (§§ 56 odst. 

3 IZ a 68 IZ). 

Dle důvodové zprávy k Revizní novele ze statistických dat vyplynulo, že 

u oddlužení (jako nejčastějšího způsobu řešení úpadku dlužníka) se nedařilo sestavovat 

věřitelské výbory, jelikož věřitelé neměli zájem být členem věřitelského výboru a proto 

bylo v ustanovení § 56 odst. 3 IZ nově zavedeno pravidlo, podle kterého při oddlužení a 

nepatrném konkursu není volba věřitelského výboru povinná, i když půjde o insolvenční 

řízení s více než 50 věřiteli. 

Jak již bylo uvedeno výše, věřitelský výbor má vykonávat běžnou působnost 

věřitelských orgánů – být tedy jakýmsi výkonným orgánem, jehož členové jsou voleni 

schůzí věřitelů. Věřitelský výbor má chránit společný zájem věřitelů (viz § 2 písm. j) 

IZ) a v součinnosti s insolvenčním správcem přispívat k naplnění účelu (viz § 1 IZ) 

insolvenčního řízení (§ 58 odst. 1 IZ). Demonstrativní výčet působnosti věřitelského 

výboru je obsažen v ustanovení § 58 odst. 2 IZ, dle tohoto ustanovení věřitelský výbor 

zejména: 

a) dohlíží na činnost insolvenčního správce; 

b) poskytuje insolvenčnímu správci podporu při jeho činnosti; 

c) uděluje insolvenčnímu správci nebo dlužníku s dispozičními 

oprávněními souhlas k uzavírání smluv o úvěrovém financování; 

d) schvaluje průběžně výši a správnost hotových výdajů insolvenčního 

správce a nákladů spojených s udržováním a správou majetkové 

podstaty; 

e) může nahlížet do dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené 

podle zvláštního právního předpisu
71

 

f) může rozhodnout o ověření řádné účetní závěrky nebo mimořádné účetní 

závěrky auditorem; 

                                                           
71  zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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g) může nahlížet do dlužníkových písemností ve stejném rozsahu 

jako insolvenční správce; 

h) plní úkoly stanovené tímto zákonem nebo uložené mu insolvenčním 

soudem; a 

i) je oprávněn podávat insolvenčnímu soudu návrhy týkající se průběhu 

insolvenčního řízení, včetně návrhů na uložení procesních sankcí. 

Věřitelský výbor má nejméně 3 a nejvýše 7 členů. Není tedy vyloučeno, aby měl 

věřitelský výbor sudý počet členů (srov. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 6. 

2014, č.j. 4 VSPH 897/2014-B-133 (MSPH 94 INS 1151/2013)) 
72

, v praxi je však spíše 

běžnější lichý počet. IZ řeší i variantu, že dojde k rovnosti hlasů – viz níže. O počtu 

členů rozhoduje schůze věřitelů. Schůze věřitelů se může
73

 usnést, že každý člen 

věřitelského výboru má svého náhradníka. Schůze věřitelů může též rozhodnout 

o vyšším počtu náhradníků členů věřitelského výboru (viz § 56 odst. 3 IZ). Věřitelský 

výbor vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 3 IZ svou činnost jako sbor; ze 

svého středu volí předsedu, který svolává a řídí jeho schůze.
74

 Rozhoduje většinou hlasů 

svých členů s tím, že nepřítomné členy zastupují jejich náhradníci; má-li člen 

věřitelského výboru více náhradníků (§ 56 odst. 2), zastupují jej v pořadí určeném 

schůzí věřitelů při jejich volbě. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Věřitelský výbor se schází: 

a) z vlastní iniciativy nebo 

b) na základě svolání: 

i. insolvenčním soudem či 

ii. insolvenčním správcem. 

                                                           
72  V tomto usnesení se Vrchní soud v Praze vyjádřil k možnosti sudého počtu členů věřitelského výboru. Vrchní soud v Praze 

v odůvodnění tohoto usnesení uvedl, že otázka počtu členů věřitelského výboru je upravena v ustanovení § 56 odst. 2 IZ. Z 

tohoto ustanovení nevyplývá, že by počet členů věřitelského výboru musel být lichý. Ostatně ne vždy se hlasování věřitelského 

výboru účastní všichni jeho členové, tudíž činnost věřitelského výboru není tímto faktorem nijak zásadně určována. I z dikce 

ustanovení § 58 odst. 3 IZ vyplývá, že zákon pamatuje na případy, kdy nastane při hlasování rovnost hlasů (a udílí předsedovi  

věřitelského výboru zdvojenou váhu hlasu). Toto ustanovení dle názoru soudu nedopadá pouze na situace, kdy se k hlasování 

nedostaví všichni členové věřitelského výboru, ale je možné jej vztáhnout též na situace, kdy je počet členů věřitelského výboru 

sudý. 
73  Do 31. 12. 2013 měli věřitelé povinnost určit náhradníky řádných členů věřitelského výboru; k zavedení pouhé možnosti došlo 

Revizní novelou, s ohledem na časté problémy s obsazením těchto míst. 

74  Jestliže věřitelský výbor nezvolí předsedu ani při opakované volbě, určí ho z řad členů věřitelského výboru insolvenční soud. 
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Věřitelský výbor je usnášeníschopný, pouze pokud je přítomna nadpoloviční 

většina jeho členů nebo jejich náhradníků.
75

  

V souladu s ustanovením § 57 odst. 1 IZ mají být ve věřitelském výboru 

zastoupeni zajištění i nezajištění věřitelé. Členů věřitelského výboru navržených 

nezajištěnými věřiteli musí být vždy nejméně tolik, kolik členů navržených zajištěnými 

věřiteli (to však neplatí, jestliže nezajištění věřitelé své členy nenavrhnou nebo jimi 

navržené osoby s tímto návrhem nesouhlasí anebo nejsou zvoleny z jiných důvodů). 

Věřitelé z jedné skupiny mohou za člena věřitelského výboru navrhnout i věřitele z jiné 

skupiny.
76

 Členové a náhradníci věřitelského výboru navržení nezajištěnými věřiteli se 

volí a odvolávají hlasy nezajištěných věřitelů, zatímco členové a náhradníci věřitelského 

výboru navržení zajištěnými věřiteli se volí a odvolávají hlasy zajištěných věřitelů (viz 

§ 57 odst. 2 IZ). Při hlasování o volbě věřitelského výboru je podle § 53 IZ připuštěno 

hlasování ve vlastní věci. Věřitel proto může sám sebe navrhnout a zvolit do funkce 

člena nebo náhradníka věřitelského výboru. 

Volbu a odvolání členů a náhradníků věřitelského výboru potvrzuje insolvenční 

soud (viz § 57 odst. 3 IZ). K potvrzení zvolených členů věřitelského výboru by mělo 

dojít vždy, když nejsou soudem v rámci dohlédací činnosti ve smyslu § 11 IZ shledány 

důvody, pro které nelze volbu potvrdit, např. pro rozpor s ustanovením § 57 odst. 1 a 2 

IZ, pro pochybnosti o jeho nepodjatosti (§ 59 odst. 2 IZ – viz níže), pro pochybnosti o 

jeho důvěryhodnosti či způsobilosti (§ 59 odst. 3 IZ – viz níže).
77

 

Má-li dlužník zaměstnance, má právo zúčastnit se jednání věřitelského výboru 

nebo prozatímního věřitelského výboru s hlasem poradním také odborová organizace, 

která u dlužníka působí. Působí-li u dlužníka vedle sebe více odborových organizací, 

má toto právo odborová organizace s největším počtem členů nebo sdružení odborových 

organizací s největším počtem členů, nedohodnou-li se odborové organizace působící 

u dlužníka jinak (§ 67 IZ). 

                                                           
75  V souladu s ustanovením § 58 odst. 4 IZ se mohou dát členové a náhradníci na své nebezpečí zastoupit kteroukoliv fyzickou 

osobou, která má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu; nejde-li o advokáta, může tento zástupce jednat jedině 

osobně. Náklady, které jim tím vzniknou, platí ze svého. 

76  Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2014, str. 189. 
77  Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2014, str. 190. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrvgm
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Členy a náhradníky věřitelského výboru mohou být jen přihlášení věřitelé
78

 a 

pouze pokud se svým zvolením souhlasí. Z dikce zákona nevyplývá, že by se muselo 

jednat jen o přihlášeného věřitele se zjištěnou pohledávkou. V úvahu tak přicházejí i 

věřitelé s pohledávkou spornou, pohledávkou vázanou na odkládací podmínku či 

dokonce s pohledávkou popřenou, byť se může stát, že v brzké době bude účast 

takového věřitele v insolvenčním řízení ukončena a ve smyslu § 63 IZ tak dojde i 

k zániku jeho funkce.
79

 Souhlas se zvolením za člena nebo náhradníka věřitelského 

výboru by měl být dán zásadně předem, lze jej však dát i dodatečně (např. v situacích, 

kdy se schůze věřitelů účastní méně věřitelů, než je potřeba zvolit).
80

 

Členem a náhradníkem věřitelského výboru mohou být fyzické i právnické 

osoby. Právnická osoba musí neprodleně oznámit insolvenčnímu soudu fyzickou osobu, 

která bude jejím jménem ve věřitelském výboru jednat (viz § 59 odst. 1 IZ). Negativní 

vymezení členů a náhradníků věřitelského orgánu je pak obsaženo v § 59 odst. 2 a 3 IZ. 

Podle odstavce 2 citovaného ustanovení nemohou být členy ani náhradníky věřitelského 

výboru osoby, u kterých je vzhledem k jejich vztahu k dlužníkovi důvod pochybovat 

o jejich nepodjatosti. O nepodjatosti lze pochybovat zejména tehdy
81

, jde-li o: 

a) osoby dlužníkovi blízké, 

b) vedoucí zaměstnance dlužníka podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, 

c) společníky dlužníka (s výjimkou akcionářů, pokud nepůsobí v orgánech 

dlužníka nebo nevlastní dlužníkovy akcie anebo jiné jím vydané 

účastnické cenné papíry v souhrnné hodnotě více než desetiny 

základního kapitálu dlužníka) a 

d) osoby tvořící s dlužníkem koncern (§ 79 ZOK). 

Podle odstavce 3 citovaného ustanovení pak nemohou být členy ani náhradníky 

věřitelského výboru osoby, u kterých lze pochybovat o jejich důvěryhodnosti nebo 

o tom, že budou k výkonu funkce způsobilí. 

                                                           
78  Věřitelé, kteří podali v souladu s ustanovením § 173 IZ přihlášku pohledávky. Věřitelé s pohledávkami za majetkovou 

podstatou (§ 168 IZ) a věřitelé s pohledávkami jim na roveň postavenými (§ 169 IZ) nelze do věřitelského výboru zvolit. 

79  Hásová J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2014, str. 199. 
80  Maršíková J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. 

vydání. Praha: Leges. 2014, str. 119. 
81  Jedná se o vyvratitelnou domněnku. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrwgm
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Vrchní soud v Praze dovodil, že sama okolnost, že bylo dlužníkem podáno 

trestní oznámení vůči osobě, jež je oprávněna za věřitele jednat, a že orgány činné 

v trestním řízení tento podnět dosud prošetřují, nemůže být relevantním podkladem 

pro závěr, že je tu taková pochybnost o důvěryhodnosti dotčeného věřitele, která jeho 

účast ve věřitelském orgánu dle § 59 odst. 3 IZ vylučuje. Podstatná v tom směru není 

dle Vrchního soudu v Praze bez dalšího ani okolnost, že pohledávka tohoto věřitele byla 

v insolvenčním řízení popřena a je předmětem dosud neukončeného incidenčního sporu. 

Takovéto indicie nejsou dostatečným důvodem pro předpoklad, že věřitel ve funkci 

člena věřitelského výboru nebude vystupovat řádně a nestranně, tj. v souladu 

s povinností věřitelského výboru chránit společný zájem věřitelů, v součinnosti 

s insolvenčním správcem přispívat k naplnění účelu insolvenčního řízení a plnit další 

konkrétní úkoly, jež mu zákon ukládá (§ 58 odst. 1 a 2 IZ).
82

 

Výkladem pomu důvěryhodnost se zabýval i Vrchní soud v Olomouci
83

, který 

dovodil, že tento pojem je třeba vykládat tak, že nominovaný věřitel musí svým 

jednáním nejen po zahájení insolvenčního řízení, ale i před ním, dávat ex ante záruky, 

že bude chránit společný zájem věřitelů, v součinnosti s insolvenčním správcem 

přispívat k naplnění účelu insolvenčního řízení a jako reprezentant věřitelů ve vztahu 

ke správci a soudu bude řádně vykonávat práva a povinnosti plynoucí z jeho funkce (§ 1 

písm. a/, § 68 odst. 1, § 58 IZ). V posuzovaném případě pak Vrchní soud v Olomouci 

uzavřel, že konkrétní tvrzení insolvenčního správce o neúčinných právních úkonech, 

zvýhodňujících věřitele kandidujícího na funkci zástupce věřitelů, jsou způsobilá 

zpochybnit důvěryhodnost tohoto věřitele. Pokud tento věřitel může mít zájem 

(a postačuje jen insolvenčním správcem tvrzená možnost, nikoli prokázaná skutečnost) 

na tom, aby nemusel vydat od dlužníka na podkladě neúčinných úkonů nabyté plnění 

do majetkové podstaty, je důvod o jeho důvěryhodnosti pochybovat. Nelze totiž 

vyloučit, že tento věřitel neupřednostní svůj individuální zájem před společným zájmem 

věřitelů a nebude jednat v rozporu s účelem insolvenčního řízení. 

Povinnosti členů a náhradníků věřitelského výboru jsou upraveny v ustanovení § 

60 IZ. Mezi základní povinnosti patří: 

                                                           
82  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 10. 2010, č.j. 3 VSPH 316/2010-B-72 (KSPH 39 INS 4440/2008).

 

83  Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 10. 2010, č.j. 2 VSOL 319/2010-B-40 (KSBR 31 INS 766/2010).
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a) povinnost postupovat při výkonu funkce s odbornou péčí a 

b) povinnost dát přednost společnému zájmu věřitelů (viz § 2 písm. j) IZ) 

před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob (odst. 1). 

Členové a náhradníci věřitelského výboru odpovídají za škodu nebo jinou újmu, 

kterou způsobili porušením svých povinností nebo neodborným výkonem své funkce. 

Tato odpovědnost za škodu se vzhledem k absenci speciální úpravy řídí základním 

režimem obecné odpovědnosti za škodu upravené do 31. 12. 2013 v § 420 SOZ, 

dle kterého každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti, 

resp. od 1. 1. 2014 nově v § 2894 a násl. NOZ, resp. § 2910 NOZ, podle nějž: škůdce, 

který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak 

do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil.
84

 

Předpokladem pro vznik odpovědnosti člena věřitelského výboru tak je: 

a) porušení povinností (uložené IZ nebo soudem), 

b) způsobená škoda (např. věřitelům nebo na majetkové podstatě dlužníka), 

c) příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a způsobenou škodou a  

d) zavinění.
85

 

V ustanovení § 60 IZ jsou dále upravena práva spojená s výkonem funkce. 

Členové a náhradníci věřitelského výboru mají právo na náhradu nutných výdajů 

spojených s výkonem funkce a na přiměřenou odměnu, jejíž výši určí insolvenční soud 

(odst. 2). Podle odstavce 4 citovaného ustanovení stanoví způsob určení nutných výdajů 

a odměny a jejich nejvyšší přípustnou výši prováděcí právní předpis, kterým je 

Vyhláška o odměně a náhradách výdajů. Podle ustanovení § 9 odst. 1 Vyhlášky o 

odměně a náhradách výdajů určí insolvenční soud odměnu členů a náhradníků 

věřitelského výboru zejména s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti 

vykonávané činnosti tak, aby celková výše odměny všech členů a náhradníků 

věřitelského výboru byla nejvýše 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této 

vyhlášky. Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštními právními předpisy (viz § 9 

odst. 2 Vyhlášky o odměně a náhradách). Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady 

                                                           
84  Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2014, str. 207. 
85  Maršíková J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. 

vydání. Praha: Leges. 2014, str. 122 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmnbsga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmrzgeya


52 
 

na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny 

insolvenčního správce (viz § 9 odst. 3 Vyhlášky o odměně a náhradách). Ostatní nutné 

výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé 

v době a místě uplatnění těchto nutných výdajů (viz § 9 odst. 4 Vyhlášky o odměně a 

náhradách). Podle ustanovení § 60 odst. 3 IZ může věřitelský výbor při své činnosti 

využívat služeb právních, ekonomických a jiných specializovaných odborníků. 

Náklady, které tím členům nebo náhradníkům věřitelského výboru vzniknou, lze hradit 

z majetkové podstaty pouze se souhlasem insolvenčního soudu
86

. Je-li souhlas udělen, 

jde o pohledávku za majetkovou podstatou. 

Do doby, než dojde k ustanovení věřitelského výboru a k potvrzení volby jeho 

členů a náhradníků, a to i před první schůzí věřitelů a před rozhodnutím o úpadku, může 

být jmenován prozatímní věřitelský výbor (viz § 61 odst. 1 IZ). Prozatímní věřitelský 

výbor jmenuje insolvenční soud, a to: 

a) z vlastní iniciativy, nebo 

b) obligatorně – na návrh (v takovém případě má soud povinnost jmenovat 

prozatímní věřitelský výbor neprodleně): 

i. dlužníka, 

ii. přihlášeného věřitele nebo 

iii. předběžného správce. 

Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud jmenuje prozatímní věřitelský výbor, 

není odvolání přípustné. Rozhodnutí se doručuje zvlášť dlužníkovi, insolvenčnímu 

správci nebo předběžnému správci, přihlášenému věřiteli, který jmenování 

prozatímního věřitelského výboru navrhl, a jmenovaným členům prozatímního 

věřitelského výboru (viz § 61 odst. 3 IZ). 

Insolvenční soud by měl jmenovat prozatímní věřitelský výbor tak, aby v něm 

byli zastoupeni zajištění i nezajištění věřitelé, pokud je to možné (viz § 62 odst. 1 IZ). 

Zároveň musí soud samozřejmě přihlédnout k podmínkám stanoveným v ustanovení 

§ 59 IZ (viz výše). 

                                                           
86  Při udělování souhlasu insolvenční soud zkoumá účelnost vynaložených nákladů, jejich rozsah v porovnání s celkovým 

rozsahem majetkové podstaty a přínos pro majetkovou podstatu. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrvhe
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Do 31. 12. 2013 docházelo k automatickému jmenování prozatímního 

věřitelského výboru, podal-li insolvenční návrh dlužník. Vzhledem k tomu, že se 

v mnoha případech nedařilo nalézt členy prozatímního věřitelského výboru a 

insolvenční soudy byly nuceny vynakládat veliké úsilí k tomu, aby jmenovaly 

prozatímní věřitelský výbor, když žádný z věřitelů neměl zájem být jeho členem
87

, 

změnila Revizní novela pravidla pro volbu věřitelského výboru a jmenování a volbu 

členů a náhradníků věřitelského výboru i pravidla, za kterých vykonává působnost 

věřitelského výboru insolvenční soud. 

Prozatímní věřitelský výbor zůstává ve funkci do první schůze věřitelů, poté 

může dojít k následujícím situacím: 

a) schůze věřitelů zvolí členy věřitelského výboru (viz § 46 odst. 2 IZ) a 

tuto volbu potvrdí insolvenční soud (§ 57 odst. 3 IZ); 

b) schůze věřitelů rozhodne o tom, že se prozatímní věřitelský výbor 

ponechá ve funkci (viz § 46 odst. 2 IZ)
88

; nebo 

c) schůze věřitelů neustanoví věřitelský výbor a od skončení této schůze 

bude funkci věřitelského výboru vykonávat soud (§ 61 odst. 2 IZ). 

K zániku funkce člena nebo náhradníka věřitelského výboru může v souladu 

s ustanovením § 63 odst. 1 IZ dojít z následujících důvodů: 

a) odvoláním z funkce (rozhodnutím insolvenčního soudu dle ustanovení § 

63 odst. 3 IZ); 

b) odstoupením z funkce (podáním adresovaným insolvenčnímu soudu 

dle ustanovení § 65 odst. 1 IZ); nebo 

c) ukončením jeho účasti v insolvenčním řízení (rozhodnutím insolvenčního 

soudu dle ustanovení § 184 an. IZ). 

                                                           
87  Dle důvodové zprávy k Revizní novele se nevyžadoval předběžný souhlas věřitele, nicméně, nesouhlasil-li věřitel se svým 

jmenováním, nepodával odvolání, ale pouze insolvenčnímu soudu písemně sdělil, že se svým jmenováním nesouhlasí a vzdává 

se své funkce. Věřitel nemusel svůj postoj žádným způsobem odůvodňovat. Za tento postup věřiteli nehrozil v insolvenčním 

řízení jakýkoli postih. Insolvenční soud byl v takovém případě povinen respektovat vůli věřitele, funkce člena věřitelského 

orgánu jej zprostit a na jeho místo jmenovat jiného věřitele. V detekovaných případech se nedařilo nalézt věřitele, který by byl 

ochoten vykonávat funkci v prozatímním výboru. Insolvenční soud tak nakonec při tomto typu případů stejně vykonával funkci 

věřitelského výboru. Předtím však musel zbytečně vynaložit zvýšené úsilí, aby se podle daných procesních pravidel ujistil, že se 

o ustanovení věřitelského orgánu z řad věřitelů pokouší zbytečně. 
88  V souladu s ustanovením § 62 odst. 3 IZ se prozatímní věřitelský výbor považuje od okamžiku, kdy insolvenční soud potvrdí 

usnesení, jímž schůze věřitelů ponechá prozatímní věřitelský výbor ve funkci, za věřitelský výbor ustanovený schůzí věřitelů. 
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Odvolat věřitelský výbor či některého z jeho členů může z důležitých důvodů 

(zejména při porušování nebo zanedbávání povinností) insolvenční soud, a to buď 

a) na návrh
89

 (např. některého z věřitelů či insolvenčního správce) nebo 

b) bez návrhu, tj. ex offo (§ 63 odst. 3 IZ). 

Odvolání členů věřitelského výboru a jeho náhradníků nebo zástupce věřitelů 

přísluší též schůzi věřitelů (§ 46 odst. 2 IZ). Jak vyplývá z důvodové zprávy k Revizní 

novele, do 31. 12. 2013 některé insolvenční soudy dovozovaly, že schůze věřitelů může 

pouze navrhovat odvolávání členů a náhradníků věřitelského výboru, o čemž však s 

konečnou platností rozhodne insolvenční soud (viz např. usnesení Vrchního soudu v 

Olomouci ze dne 13. ledna 2012 č. j. 3 VSOL 562/2011-B-878 (KSBR 37 INS 

398/2010)). S ohledem na tuto skutečnost došlo k novele ustanovení § 63 odst. 3 IZ – 

kdy z něj byla vypuštěna úprava, dle které měla aktivní legitimaci k podání návrhu na 

odvolání členů a náhradníků věřitelského výboru též schůze věřitelů, když bylo 

nadbytečné, aby takový návrh podávala, neboť o odvolání výše uvedených osob může 

rozhodnout sama. 

Důvodem pro odvolání věřitele z funkce člena nebo náhradníka věřitelského 

výboru přirozeně nemůže být skutečnost, která již sama o sobě způsobuje zánik této 

funkce (viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 10. 2008, č.j. 2 VSPH 

160/2008-B-25 (MSPH 78 INS 1241/2008)). 

Každá z odvolaných osob může proti rozhodnutí o odvolání z funkce podat 

odvolání. (viz § 64 odst. 1 IZ.) Jedná se o výjimku z úpravy ustanovení § 91 IZ, podle 

nějž proti rozhodnutím vydaným při výkonu dohlédací činnosti až na výjimky není 

odvolání přípustné (viz § 65 odst. 1 IZ). Rozhodnutí o odvolání se těmto osobám 

doručuje zvlášť. 

Člen nebo náhradník věřitelského výboru může kdykoli ze své funkce odstoupit. 

Činí tak podáním adresovaným insolvenčnímu soudu, které nemusí obsahovat důvody 

(viz § 65 odst. 1 IZ). 

                                                           
89  Soud návrhu buď vyhoví a příslušnou osobu z funkce odvolá nebo takový návrh zamítne. Proti rozhodnutí, kterým se návrh na 

odvolání z funkce zamítá, může osoba, která návrh podala, podat v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 IZ odvolání. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrzge
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Dojde-li k tomu, že věřitelský výbor nebo některý z jeho členů nebo náhradníků 

nemůže pro zánik funkce vykonávat svou činnost a věřitelský výbor již nemá počet 

členů ustanovený schůzí věřitelů, svolá insolvenční soud schůzi věřitelů za účelem 

provedení nové volby nebo doplňující volby. Zanikne-li funkce člena věřitelského 

výboru, nastoupí na jeho místo jeho náhradník a doplňující volbou bude určen nový 

náhradník. Jde-li o prozatímní věřitelský výbor jmenovaný insolvenčním soudem, který 

dosud nepotvrdila schůze věřitelů, pak nový prozatímní věřitelský výbor nebo některého 

z jeho členů anebo náhradníků jmenuje insolvenční soud (viz § 65 odst. 2 IZ). 

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení poklesne počet členů věřitelského výboru 

ustanoveného schůzí věřitelů na méně než 3 nebo pod většinu, vykonává působnost 

věřitelského výboru až do potvrzení nové volby nebo doplňující volby členů 

věřitelského výboru do počtu nejméně 3 nebo do počtu většiny členů insolvenční soud 

(viz § 66 odst. 1 IZ). 

Ustanovení § 63 odst. 2 IZ upravuje též přechod členství. V případě, že účast 

věřitele v insolvenčním řízení skončí postupem podle § 18 IZ
90

, přechází na nabyvatele 

jeho pohledávky i členství tohoto věřitele ve věřitelském výboru; to neplatí, nabylo-li 

tímto způsobem pohledávku dosavadního věřitele více osob. Toto pravidlo však platí 

jen v případech, kdy nabyvatelem a novým účastníkem je pouze jedna osoba. V případě 

postoupení části pohledávky by důvod k přechodu členství ve věřitelském výboru dán 

nebyl, pokud by účastenství původního věřitele a zároveň člena věřitelského výboru 

v insolvenčním řízení nadále trvalo.
91

 

  

                                                           
90  Nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené 

pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, 

insolvenční soud v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 IZ rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení 

nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod 

nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou nebo listinou, na které 

je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly. Dojde-li ke změně v osobě věřitele ze zákona, není třeba tuto 

skutečnost dokládat (stačí pouze odkázat na příslušnou právní normu). Nerozhodne-li insolvenční soud o návrhu podle odstavce 

1 do 3 dnů ode dne, kdy mu takový návrh došel, má se po uplynutí této lhůty v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 IZ za to, že 

insolvenční soud vydal rozhodnutí, jímž návrhu vyhověl. Odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o návrhu není 

přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není dle § 18 odst. 4 IZ vázán. 

91  Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 220. 
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4.3 TYPY POHLEDÁVEK 

Účelem insolvenčního řízení má být co nejvyšší a v zásadě poměrné uspokojení 

pohledávek věřitelů dlužníka. Vzhledem k tomu, že IZ neobsahuje definici pojmu 

pohledávka, je třeba vycházet z definice obsažené v SOZ, resp. NOZ (viz kapitola 1 

Věřitelé a způsoby vymáhání pohledávek). Ačkoli IZ nedefinuje pohledávku jako 

takovou, rozlišuje několik typů pohledávek. Pohledávky tak lze podle nejrůznějších 

kritérií dělit do mnoha kategorií. Nejčastěji jsou pohledávky rozdělovány do skupin 

podle způsobu uplatnění (pohledávky, které věřitelé uplatňují podáním přihlášky, 

pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky postavené na roveň pohledávkám 

za majetkovou podstatou a některé zvláštní případy uplatnění pohledávek) a podle 

dalších jejich specifických vlastností (zajištěné a nezajištěné, vykonatelné a 

nevykonatelné, splatné a nesplatné, podmíněné a nepodmíněné, podřízené a 

nepodřízené, peněžité a nepeněžité apod.). Specifickou kategorii tvoří pohledávky 

neuspokojované v insolvenčním řízení.  

4.3.1 Typy pohledávek dle způsobu uplatnění 

Věřitel je oprávněn nikoliv však povinen svou pohledávku v insolvenčním řízení 

uplatnit. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že po ukončení insolvenčního řízení 

nebude již moci pohledávku vymáhat. V zásadě lze pohledávky, dle způsobu jejich 

uplatnění dělit na: 

a) pohledávky, které se uplatňují podání přihlášky, 

b) pohledávky za majetkovou podstatou, 

c) pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a  

d) další pohledávky, které se považují v insolvenčním řízení za přihlášené. 

4.3.1.1 Pohledávky, které se uplatňují podáním přihlášky 

Základním způsobem uplatnění pohledávky je podání přihlášky. Všechny 

pohledávky, které nepodléhají speciálnímu režimu, musí být uplatněny přihláškou. 

Přihlášce pohledávky je věnována samostatná kapitola této práce (viz podkapitola 4.4 

Přihláška pohledávky).  
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4.3.1.2 Pohledávky za majetkovou podstatou 

Pohledávky za majetkovou podstatou vznikající v průběhu insolvenčního řízení 

není třeba uplatňovat přihláškou pohledávky. Tyto pohledávky se uspokojují přednostně 

kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení (viz § 168 odst. 3 IZ). Taxativní výčet 

pohledávek za majetkovou podstatou je obsažen v ustanovení § 168 IZ. Pohledávky za 

majetkovou podstatou vznikají: 

a) po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria (§ 168 

odst. 1 IZ) či 

b) po rozhodnutí o úpadku (§ 168 odst. 2 IZ). 

Konkrétně se jedná o následující pohledávky. 

a) Pohledávky vzniklé po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení 

moratoria: 

i. náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce (to neplatí, byl-

li předběžný správce ustanoven insolvenčním správcem); 

ii. náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora dlužníka jmenovaného 

soudem a správce podniku dlužníka za součinnost poskytnutou 

předběžnému správci nebo insolvenčnímu správci; 

iii. náhrada nutných výdajů a odměna členů a náhradníků věřitelského 

výboru; 

iv. náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, jestliže ji v souladu 

s rozhodnutím insolvenčního soudu zaplatila jiná osoba než dlužník; 

v. pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle § 122 

odst. 2; a 

vi. pohledávky věřitelů z úvěrového financování. 

b) Pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku: 

i. hotové výdaje a odměna insolvenčního správce; 

ii. náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka; 

iii. náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora, osoby v postavení 

obdobném postavení likvidátora a odpovědného zástupce za činnost 

prováděnou po rozhodnutí o úpadku; 
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iv. náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním 

soudem za účelem ocenění majetkové podstaty; 

v. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné 

na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na důchodové spoření, 

pohledávky vzniklé opravou výše daně u pohledávek za dlužníkem 

v insolvenčním řízení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty; 

vi. pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními 

oprávněními, s výjimkou smluv uzavřených dlužníkem po schválení 

oddlužení; 

vii. pohledávky věřitelů ze smluv, které se podle tohoto zákona považují 

za smlouvy, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními neodmítla, 

jestliže se týkají plnění poskytnutého věřiteli dlužníku po zahájení 

insolvenčního řízení; to neplatí pro pohledávky, které se týkají plnění 

poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení; 

viii. pohledávky věřitelů odpovídající právu na vrácení plnění ze smluv, které 

se podle tohoto zákona považují za smlouvy, jejichž splnění osoba 

s dispozičními oprávněními odmítla, jestliže se týkají plnění 

poskytnutého věřiteli dlužníku v době od zahájení insolvenčního řízení 

do dne, kdy podle tohoto zákona nastaly účinky odmítnutí; to neplatí 

pro pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání 

oddlužení; 

ix. úroky podle § 171 odst. 4; 

x. náhrada hotových výdajů osob, které poskytly insolvenčnímu správci 

součinnost; 

xi. další pohledávky, o nichž tak stanoví tento zákon
92

. 

Není-li stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou se uplatňují 

písemně vůči osobě s dispozičními oprávněními. O uplatnění takové pohledávky věřitel 

současně vždy vyrozumí insolvenčního správce (viz § 203 odst. 1 IZ). Náležitosti 

takového vyrozumění a jeho příloh jsou upraveny v ustanovení § 21a, resp. § 22 

Vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenční řízení. 

                                                           
92  Např. náhrada nákladů řízení v incidenčním sporu dle ustanovení § 163 IZ. 



59 
 

4.3.1.3 Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou 

podstatou 

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou mají, jak 

už jejich označení napovídá, mnoho společných znaků s pohledávkami za majetkovou 

podstatou. Taktéž je není třeba uplatňovat přihláškou pohledávky (uplatňují se písemně 

vůči osobě s dispozičními oprávněními a o jejich uplatnění je třeba vyrozumět 

insolvenčního správce) a uspokojují se přednostně kdykoliv v průběhu insolvenčního 

řízení. Zatímco pohledávky za majetkovou podstatou vznikají v souvislosti 

s insolvenčním řízením, u pohledávek jim na roveň postavených není okamžik vzniku 

důležitý. Důvody pro upřednostnění těchto pohledávek jsou důvody sociální.
93

 

Taxativní výčet je obsažen v ustanovení § 198 odst. 1 IZ. Jedná se o následující 

pohledávky. 

i. pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pokud zákon 

ohledně některých z nich nestanoví jinak; 

ii. pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví; 

iii. pohledávky státu – Úřadu práce České republiky za náhradu mzdy 

vyplacené zaměstnancům a za prostředky odvedené podle zvláštních 

právních předpisů; 

iv. pohledávky účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem; 

v. pohledávky věřitelů na výživném ze zákona; 

vi. náhrada nákladů, které třetí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové 

podstaty, mají-li z toho důvodu proti dlužníku pohledávku 

z bezdůvodného obohacení; 

vii. pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria vyhlášeného 

před zahájením insolvenčního řízení ze smluv podle § 122 odst. 2, bylo-li 

insolvenční řízení zahájeno ve lhůtě 1 roku od zániku moratoria; a 

viii. další pohledávky, o kterých tak stanoví tento zákon. 

                                                           
93  Richter, O.: Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 56. 
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4.3.1.4 Zvláštní případy uplatnění pohledávek 

IZ upravuje též další specifické případy uplatňování pohledávek. Například 

dle ustanovení § 121 odst. 2 IZ se za věřitele dlužníka po dobu trvání moratoria 

považují přihlášení věřitelé a osoby uvedené v seznamu závazků. 

Dalším případem jsou pohledávky společníků nebo členů dlužníka vyplývající 

z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu dle ustanovení § 172 odst. 4 IZ, které se 

v insolvenčním řízení neuplatňují, ale pouze se oznamují insolvenčnímu správci, který 

vede jejich evidenci. 

Specifický režim uplatňování pohledávek platí též pro pohledávky manžela 

dlužníka, které vzniknou po prohlášení konkursu z vypořádání společného jmění 

manželů
94

. Takovéto pohledávky se v souladu s ustanovením § 275 IZ považují 

za přihlášené pohledávky a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky (tj. nikoli 

přednostně, ale poměrně na základě rozvrhového usnesení vzhledem k výši pohledávek 

ostatních věřitelů). 

Při úpadku finančních institucí se pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví 

dlužníka pokládají za přihlášené podle tohoto zákona. Okamžikem přihlášení 

pohledávky je prohlášení konkursu (viz § 373 odst. 1 IZ). 

Zvláštní kategorii představují též pracovněprávní pohledávky dlužníkových 

zaměstnanců náležející mezi pohledávky postavené na roveň pohledávkám 

za majetkovou podstatou. Tyto pohledávky se totiž v případě, že je zaměstnanec 

neuplatní v jiné výši, pokládají za uplatněné ve výši vyplývající z účetnictví dlužníka 

nebo z evidence vedené podle zvláštního právního předpisu
95

 (viz § 203 odst. 2 IZ). 

4.3.2 Typy pohledávek uspokojovaných v insolvenčním řízení 

4.3.2.1 Zajištěné a nezajištěné pohledávky 

Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení je v odborné literatuře 

obvykle věnována zvláštní pozornost. Je tomu tak proto, že předmět zajištění bývá 

                                                           
94  Například pohledávka vzniklá tím, že dlužníku připadne věc ze společného jmění manželů. 

95  zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6njygy
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zpravidla nejzásadnější částí dlužníkova majetku a nezřídka se stává, že veškerá aktiva 

dlužníka tvoří předmět zajištění. Zajištěný věřitel tak v rámci insolvenčního řízení 

představuje klíčový procesní subjekt.
96

 

Zajištěný věřitel má oproti nezajištěným věřitelům mnohem výhodnější 

postavení. Zajištění věřitelé mají přednostní přístup k zástavě. Míra jejich uspokojení je 

ve většině případů mnohem vyšší než míra uspokojení nezajištěných věřitelů. 

V rozsahu, v jakém zajištěný věřitel nebude ze zajištění uspokojen, je jeho pohledávka 

nezajištěnou (s určitými výjimkami – viz níže). Zajištění věřitelé mají poměrně vysokou 

kontrolu nad průběhem zpeněžení zástavy a současně mohou být uspokojeni již 

v průběhu insolvenčního řízení. 

V souladu s ustanovením § 2 písm. g) IZ je zajištěným věřitelem věřitel, jehož 

pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen 

zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím 

převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem 

podle zahraniční právní úpravy. Výčet přednostně uspokojovaných zajištění uvedených 

v tomto ustanovení je výčtem taxativním – bez zřetele k tomu, že vnitrostátní úprava 

zná nebo bude znát i jiné typy zajištění.
97

 Dle současného právního stavu je tak třeba 

rozlišovat zajištěného věřitele ve smyslu hmotného práva a zajištěného věřitele 

ve smyslu § 2 písm. g) IZ jako část (podskupinu) zajištěných věřitelů ve smyslu 

hmotného práva.
98

 

Podle ustanovení § 136 odst. 2 písm. e) IZ musí zajištění věřitelé insolvenčnímu 

správci neprodleně sdělit, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, 

právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách., 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. Toto 

sdělení insolvenčnímu správci nemá účinky uplatnění zajištění ve smyslu ustanovení § 

166 a 174 odst. 3 IZ a naopak, pokud věřitel uplatní zajištění podle těchto ustanovení, 

                                                           
96  Horová H., Somol K. Postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním řízení. Bulletin advokacie 9/2012, str. 24. 
97  Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2014, str. 13. 

98  Richter T. K povinnostem zajištěných věřitelů dle rozhodnutí o úpadku. epravo.cz, dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-povinnostem-zajistenych-veritelu-dle-rozhodnuti-o-upadku-92419.html 
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nelze dovozovat, že by k zajištění nemělo být přihlíženo, pokud věřitel neučinil 

neprodleně sdělení podle ustanovení § 136 odst. 2 písm. e) IZ.
99

 

Podle ustanovení § 166 IZ uplatňují zajištění věřitelé své pohledávky přihláškou 

pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, 

a připojit listiny, které se toho týkají. Lze tedy rozlišovat mezi případy, kdy je dlužník, 

ohledně něhož je vedeno insolvenční řízení, obligačním (osobním, přímým) 

dlužníkem
100

 a kdy je zástavním dlužníkem (zástavcem)
101

. V insolvenčním řízení tak 

mohou být uplatňovány: 

i. pohledávky za dlužníkem zajištěné majetkem dlužníka (dlužník je 

obligačním i zástavním dlužníkem); 

ii. pohledávky za třetí osobou zajištěné majetkem dlužníka (dlužník je 

pouze zástavním dlužníkem) - viz ustanovení § 166 věty druhé IZ nebo 

iii. pohledávky za dlužníkem zajištěné majetkem třetí osoby (dlužník je 

pouze obligačním dlužníkem). 

Nejvyšší soud
102

 pak konstatoval, že i zástavní věřitel, jenž má vůči dlužníku 

pouze "zástavní pohledávku" (dlužník je zástavním dlužníkem, nikoliv však osobním - 

obligačním dlužníkem), je v případě, že zástava je v době rozhodnutí o úpadku 

ve vlastnictví dlužníka, povinen přihlásit "zástavní pohledávku" do insolvenčního řízení 

vedeného na majetek dlužníka do skončení propadné procesní lhůty určené v rozhodnutí 

o úpadku. Typickým případem je situace, kdy banka poskytne úvěr dlužníkovi, ale úvěr 

zajistí svým majetkem třetí osoba. Následně pak dojde k zahájení insolvenčního řízení 

s touto třetí osobou (zástavním dlužníkem). Věřitel by měl věnovat zvýšenou pozornost 

specifikaci právního důvodu pohledávky (kterým není úvěrová smlouva, ale právo 

na uspokojení z majetku poskytnutého k zajištění, plynoucí například ze zástavní 

smlouvy), výši pohledávky (maximálně výše hodnoty zajištění) a splatnosti pohledávky 

                                                           
99  Richter, O.: Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 2014, str. 17. 
100  Osoba, proti níž má věřitel pohledávku zajištěnou zástavním právem. 

101  Zástavce je vlastníkem zástavy. 

102  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2014, sen. zn. 29 NSCR 39/2014, uveřejněné pod číslem 39/2015 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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(není-li úvěrová pohledávka splatná, je třeba pohledávku přihlásit jako podmíněnou - 

podmínkou je splatnost úvěrové pohledávky).
103

 

Věřitel pohledávky za dlužníkem, která je zajištěna jinak než majetkem, který 

náleží do majetkové podstaty dlužníka, má sice zajištěnou pohledávku, avšak 

v insolvenčním řízení nemá postavení zajištěného věřitele, neboť jeho pohledávka není 

zajištěna majetkem dlužníka spadajícím do majetkové podstaty, ale majetkem třetí 

osoby.
104

 

Podle ustanovení § 174 odst. 3 IZ musí zajištěný věřitel v přihlášce uvést, zda 

uplatňuje právo na její uspokojení ze zajištění a označit druh zajištění a dobu jeho 

vzniku; nestane-li se tak, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky 

ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo. Věřitel nemá povinnost zajištění 

uplatnit. Pakliže zajištění vůbec neuplatní, považuje se jeho pohledávka za nezajištěnou. 

Skutečnost, že věřitel v přihlášce pohledávky, u níž nárokuje právo 

na uspokojení ze zajištění, přes výzvu správce neoznačí druh zajištění a dobu jeho 

vzniku nebo tyto okolnosti vylíčí nedostatečně určitě, nemůže vést k odmítnutí 

přihlášky pro její nepřezkoumatelnost, ale pouze k jejímu zařazení do seznamu 

pohledávek k přezkumnému jednání jako pohledávky nezajištěné.
105

 

Nabyl-li dlužník vlastnické právo k věci zatížené zástavním právem až 

v průběhu insolvenčního řízení, v době po marném uplynutí lhůty stanovené 

rozhodnutím o úpadku k přihlášení pohledávek (a ustanoveními o možných změnách 

pořadí přihlášených pohledávek), neznamená to, že by věřitel, který svou pohledávku 

řádně a včas přihlásil, byl bez dalšího zbaven práva dovolat se zajištění. Insolvenční 

soud je povinen takového věřitele vyzvat, aby v (procesní) lhůtě k tomu určené sdělil, 

zda uplatňuje právo na uspokojení ze zajištění a poučit jej, že po marném uplynutí 

určené lhůty bude mít za to, že právo na uspokojení pohledávky ze zajištění 

neuplatnil.
106

 

                                                           
103  Žižlavský M. Zástava třetí osoby a pohledávka banky v insolvenčním řízení. epravo.cz, dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/zastava-treti-osoby-a-pohledavka-banky-v-insolvencnim-rizeni-83097.html 

104  Hásová, J., Moravec, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 123. 
105  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 1. 2013, č.j. 2 VSPH 1277/2012-P7-12 (MSPH 76 INS 23787/2011). 
106  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3: 2012, sen. zn. 29 NSCR 32/2011, uveřejněné pod číslem 112/2012 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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S ohledem na skutečnost, že při oddlužení plněním splátkového kalendáře platí, 

že v rozsahu, v jakém je pohledávka přihlášena jako zajištěná, nebude uspokojována 

ze splátek dlužníka průběžně placených ve prospěch nezajištěných věřitelů, ale toliko 

z výtěžku zpeněžení zástavy, řeší zajištění věřitelé často otázku, zda lze pohledávku 

vycházející ze shodného smluvního vztahu přihlásit zčásti jako zajištěnou a zčásti jako 

nezajištěnou. Někteří autoři dovozují, že věřitel nemá právo přihlásit část své 

pohledávky jako zajištěnou a část jako nezajištěnou.
107

 Jiní naopak dovozují, že 

zajištěnému věřiteli nic nebrání, aby v insolvenčním řízení uplatnil právo ze zajištění 

pouze pro část své zajištěné pohledávky, a to v rozsahu, v jakém lze předpokládat, že 

skutečně bude ze zpeněžení předmětu zajištění uspokojen.
108

 Aktuální soudcovská 

praxe spíše zastává názor, že je možné přihlásit část pohledávky jako zajištěnou a 

druhou jako nezajištěnou. Nicméně na poradě Vrchních soudů konané u Nejvyššího 

soudu dne 17. 9. 2013 bylo „vydáno“ následující doporučení: „Je možné, aby věřitel 

přihlásil část pohledávky jako zajištěnou a část jako nezajištěnou, jen pokud to má 

oporu v hmotném právu (například v případě zajištění jen části pohledávky. Jedná se 

většinou o pohledávku, která vznikla ze smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního 

spoření, přičemž pohledávka je částečně zajištěna do výše peněžních prostředků 

naspořených na účtu smlouvy o stavebním spoření).“
109

 K této problematice se ve svém 

usnesení ze dne 14. 10. 2014, č.j. 104 VSPH 126/2014-38 (KSLB 82 INS 16257/2012) 

vyjádřil též Vrchní soud v Praze. Vrchní soud v Praze uvedl, že je zcela na vůli věřitele, 

jakým způsobem pohledávku přihlásí a že nesouhlasí s názorem soudu prvního stupně, 

že nelze v insolvenčním řízení přihlásit pohledávku zčásti jako zajištěnou a zčásti jako 

nezajištěnou, pokud věřitel dospěje k závěru, že zástava má nižší hodnotu než celá 

zajištěná pohledávka. Současně poznamenal, že insolvenční správce nemůže ve smyslu 

ustanovení § 195 IZ účinně popřít pořadí pohledávky přihlášené jako nezajištěné 

s tvrzením, že pohledávka měla být přihlášena jako zajištěná, tj. že nelze popírat pořadí 

pohledávky s tím, že má lepší pořadí než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky. 

Osobně se ztotožňuji s názorem Vrchního soudu v Praze vysloveném v citovaném 

rozhodnutí. 

                                                           
107  Kozák J., Budín P., Dadam A., Pach L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení. 

Komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2008, komentář k § 166. 
108  Kaplan D., Šerá M. Několik poznámek k oddlužení z hlediska zajištěného věřitele. epravo.cz, dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/nekolik-poznamek-k-oddluzeni-z-hlediska-zajisteneho-veritele-80725.html 
109  Šebesta J. Insolvenční poradna. Konkursní noviny. 4/2014, dostupné z: http://www.konkursni-noviny.cz/clanek/insolvencni-

poradna-56 
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Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty 

v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, 

že nepodal přihlášku své pohledávky (viz § 167 odst. 4 IZ). Vrchní soud v Praze pak ve 

svém usnesení ze dne 1. 7. 2014, č.j. 1 VSPH 1304/2014-B-14 (KSPH 37 INS 

25175/2012) formuloval závěr, že účinky osvobození od placení pohledávek dle § 414 

IZ se nevztahují na ty (v režimu oddlužení neuspokojené) zajištěné pohledávky, jež 

zajištění věřitelé řádně přihlásili, leč plněno na ně nebylo z toho důvodu, že insolvenční 

správce předmět zástavy v průběhu insolvenčního řízení nezpeněžoval. Jinak řečeno, že 

i přes výslovnou formulaci uvedenou v § 414 odst. 4 IZ, právo domáhat se uspokojení 

zajištěné pohledávky z výtěžku majetku sloužícího k jejímu zajištění zůstává zachováno 

též zajištěnému věřiteli, který sice požádal o zpeněžení tohoto majetku po schválení 

oddlužení plněním splátkového kalendáře, avšak v insolvenčním řízení k takovému 

zpeněžení z nejrůznějších důvodů nedošlo.  

Zajištěný věřitel má významnou roli při správě a zpeněžování zajištěného 

majetku. V souladu s ustanovením § 230 odst. 2 IZ je osoba s dispozičními oprávněními 

vázána pokyny zajištěného věřitele směřujícími k řádné správě zajištěné majetkové 

hodnoty.
110

 Osoba s dispozičními oprávněními může pokyny zajištěného věřitele 

odmítnout, má-li za to, že nesměřují k řádné správě; v takovém případě požádá 

insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti. Není-li k pokynům 

zajištěného věřitele podle odstavce 2 připojen písemný souhlas ostatních zajištěných 

věřitelů, jejichž pohledávka se uspokojuje ze stejného zajištění, osoba s dispozičními 

oprávněními neprodleně vyrozumí insolvenční soud. Insolvenční soud v takovém 

případě nařídí do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda pokyny zajištěného 

věřitele schvaluje. Při jednání lze projednat pouze námitky proti pokynům zajištěného 

věřitele, které ostatní zajištění věřitelé uplatní písemně u insolvenčního soudu 

nejpozději do 7 dnů ode dne zveřejnění těchto pokynů v insolvenčním rejstříku; 

k později podaným námitkám se nepřihlíží (viz § 230 odst. 4 IZ). 

Téměř stejný model se uplatní i při zpeněžování zajištěné majetkové hodnoty. 

Insolvenční správce je v souladu s ustanovením § 293 odst. 1 IZ vázán pokyny 

                                                           
110  Je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první 

v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit 

zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí; jinak pokyny udělí v rámci dohlédací činnosti 

insolvenční soud, který současně rozhodne o nákladech spojených s provedením jeho pokynu. 



66 
 

zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení.
111

 Insolvenční správce může tyto pokyny 

odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě 

požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti. 

V praxi vznikl spor o to, zda má být při zpeněžování zajištěného majetku vždy 

aplikována rovněž obecná úprava zpeněžení majetku v konkursu, dle níž způsob 

zpeněžení schvaluje věřitelský výbor a jde-li o prodej mimo dražbu rovněž insolvenční 

soud nebo zda má pokyn zajištěného věřitele přednost před touto úpravou. Tj. zda 

ustanovení § 293 IZ představuje lex specialis ve vztahu k ustanovení § 286 a násl. IZ.
112

 

Vrchní soud v Praze pak svým usnesením ze dne 12. 3. 2012 č.j. 1 VSPH 194/2012-B-

36 (KSCB 26 INS 4392/2008) posoudil podmínky dané ustanoveními § 289 a 293 IZ 

jako kumulativně obligatorní, tedy jako podmínky jež je třeba dodržet, aby byl proces 

zpeněžení zástavy perfektní.
113

 Revizní novelou pak bylo vloženo ustanovení § 293 

odst. 2 IZ, dle kterého platí ustanovení § 230 odst. 3 až 5 obdobně a ustanovení § 286 

odst. 2, § 287 odst. 2 a § 289 odst. 1 se použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného 

věřitele. 

4.3.2.2 Vykonatelné a nevykonatelné pohledávky 

I věřitelé, o jejichž pohledávce již bylo rozhodnuto v jiném řízení (příp. i ti, kteří 

již svou pohledávku vymáhají výkonem rozhodnutí či exekucí), mají povinnost takovou 

pohledávku uplatnit přihláškou v insolvenčním řízení.  

Pojem vykonatelná pohledávka, jak jej používá IZ, není striktně vzato zcela 

přesný. Vykonatelnost je vlastností individuálního právního aktu (správního, soudního 

či rozhodčího rozhodnutí), nikoliv pohledávky samotné.
114

 

Vykonatelnost rozhodnutí spočívá v jeho přímé vynutitelnosti prostřednictvím 

státní moci nebo pod její kontrolou.
115

 Za vykonatelnou je tedy IZ považována 

pohledávka, na níž je možno vést výkon rozhodnutí podle ustanovení § 251 OSŘ popř. 

                                                           
111  Je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první 

v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit 

zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. 
112  Horová H., Somol K. Postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním řízení. Bulletin advokacie 9/2012, str. 25. 
113  Sigmund A. Zpeněžení zástavy v insolvenci – více otázek než odpovědí. Bulletin advokacie 6/2012, str. 28. 
114  Řeháček O., Vrba M. K možnosti zpochybnění vykonatelných pohledávek v insolvenčním řízení. Právní rozhledy 17/2012. 
115  Winterová A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha: Linde. 2011, str. 294. 
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podle EŘ. Vykonatelná pohledávka je nejčastěji pohledávka přiznaná pravomocným 

rozsudkem nebo jiným pravomocným rozhodnutím (platebním rozkazem, popř. 

usnesením, jímž se řízení končí) vydaným v občanskoprávním řízení, u něhož již 

uplynula lhůta k plnění (§ 161 odst. 1 OSŘ). Skutečnost, že je rozhodnutí vykonatelné, 

se na stejnopise příslušného rozhodnutí vyznačí tzv. doložkou vykonatelnosti (srov. 

§ 24 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní 

a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů). Kromě uvedených pravomocných 

soudních rozhodnutí se dále může typicky jednat o pravomocné rozhodnutí rozhodčího 

orgánu (nebo rozhodce) podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí orgánu veřejné správy 

(např. výkaz nedoplatků vyhotovený správcem daně podle § 62 odst. 7 zákona 

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů) či notářský 

nebo exekutorský zápis (např. zápis podle § 274 písm. e) OSŘ se svolením 

k vykonatelnosti, sepsaný podle zvláštních zákonů) apod.
116

 

Přihlašuje-li věřitel vykonatelnou pohledávku, musí v přihlášce uvést 

i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá (viz § 174 odst. 4 IZ). Vykonatelnost 

pohledávky se v souladu s ustanovením § 177 IZ prokazuje veřejnou listinou
117

. 

Pravidlo obsažené v ustanovení § 22 písm. b) Vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenční 

řízení umožňující předložení pouze prostých kopií listin se tedy v případě listin 

dokládajících vykonatelnost pohledávky neuplatní.
118

 

Při přezkumném jednání se pokládá za vykonatelnou každá přihlášená 

pohledávka, ohledně které věřitel prokáže, že se stala vykonatelnou nejpozději ke dni 

rozhodnutí o úpadku. Při přezkumném jednání nelze považovat vykonatelnou 

pohledávku za nevykonatelnou z důvodů, pro které byla popřena. V pochybnostech 

rozhodne o tom, zda se pohledávka považuje pro účely jejího přezkoumání 

za vykonatelnou, do skončení přezkumného jednání insolvenční soud; učiní tak 

usnesením, které se nedoručuje a proti němuž není přípustný opravný prostředek (viz § 

191 odst. 2 IZ). 

                                                           
116  Hásová, J. Moravec, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, str. 118. 

117  Dle ustanovení § 134 OSŘ jde o listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, 

jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné. Veřejnou listinou je dle ustanovení § 567 NOZ listina 

vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo listina, kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon; to neplatí, 

pokud trpí takovými vadami, že se na ni hledí, jako by veřejnou listinou nebyla. 

118  Richter, O.: Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 114. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfzygmmjwge
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mzx
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe2f6mrrgy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mztg4xhazrwgi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mztg4
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
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Ustanovení § 191 odst. 2 IZ bylo zavedeno Revizní novelou a dle důvodové 

zprávy k této novele má posílit právní jistotu věřitelů potud, aby posouzení, zda 

pohledávka bude popřena jako vykonatelná, nebylo ponecháno na libovůli 

insolvenčního správce, a aby bylo postaveno najisto, že konečné posouzení, zda 

pohledávka se přezkoumává jako vykonatelná, je v rukou insolvenčního soudu, který 

vede přezkumné jednání a jehož rozhodnutí má „povahu“ rozhodnutí, jímž se upravuje 

vedení řízení. V minulosti totiž běžně docházelo k tomu, že někteří insolvenční správci 

svévolně označovali pohledávky přihlášené jako vykonatelné za nevykonatelné tak, aby 

byl k podání žaloby na určení popřené pohledávky aktivně legitimován věřitel (a nikoli 

insolvenční správce – viz ustanovení § 198 a 199 IZ). 

Vykonatelná pohledávka sice může být popřena, nicméně jsou omezeny popěrné 

důvody (viz ustanovení § 199 odst. 2 IZ
119

, § 200 odst. 6 IZ
120

, § 336 odst. 3 IZ
121

 a § 

410 odst. 3 IZ
122

) 

4.3.2.3 Splatné a nesplatné pohledávky 

V insolvenčním řízení lze přihláškou pohledávky uplatnit pohledávky splatné i 

nesplatné (viz ustanovení § 173 odst. 3 IZ). Zahájení insolvenčního řízení nemá samo 

o sobě vliv na splatnost pohledávky. Nicméně například věřitelé poskytující úvěry mají 

ve svých obchodních podmínkách téměř vždy zahrnuto ujednání, dle kterého dochází 

v případě zahájení insolvenčního řízení popř. rozhodnutí o úpadku dlužníka 

k zesplatnění pohledávky. 

V souladu s ustanovením § 250 IZ se nesplatné pohledávky proti dlužníku 

prohlášením konkursu považují za splatné, nestanoví-li zákon jinak. 

                                                           
119  Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze 

uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem 

popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. 

120  Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze 

uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem 

popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. 

121  Jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření 

její pravosti nebo výše v reorganizaci uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo 

exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená. 

122  Jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření 

její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že 

pohledávka zanikla nebo je promlčená. 
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Často diskutovanou je otázka, zda v případě, kdy je úpadek řešen oddlužením 

plněním splátkového kalendáře, mají být do splátkového kalendáře zahrnuty i 

pohledávky nesplatné, tj. pohledávky, u nichž splatnost nastane v průběhu plnění 

splátkového kalendáře a pohledávky, u nichž splatnost nastane nejdříve po 5 letech (až 

po skončení plnění splátkového kalendáře). JUDr. Hásová
123

 uvažuje nad možností 

složit částky připadající na věřitele nesplatných pohledávek, jejichž pohledávka se stane 

splatnou v průběhu plnění splátkového kalendáře, do soudní úschovy a vyplatit těmto 

věřitelům pohledávku až v okamžiku, kdy se stane splatnou. Zatímco částky připadají 

na věřitele nesplatných pohledávek, jejichž pohledávka se stane splatnou až po skončení 

plnění splátkového kalendáře, rozdělit v příslušném poměru ostatním věřitelům pojatým 

do splátkového kalendáře. Mgr. Richter
124

 pak uvádí, že do splátkového kalendáře by 

měly být zařazeny i nesplatné pohledávky věřitelů. Otázkou zařazení zjištěných 

nesplatných pohledávek do splátkového kalendáře se ve svém rozhodnutí
125

 zabýval též 

Vrchní soud v Praze. Příslušný senát Vrchního soudu v Praze zastává názor, že 

do splátkového kalendáře pravidelně patří všechny zjištěné nezajištěné a nepodmíněné 

pohledávky, včetně pohledávek dosud nesplatných, a to bez ohledu na to, kdy nastane 

jejich splatnost a zda se tak stane ještě v průběhu nebo až po skončení splátkového 

kalendáře. Tento názor odůvodňuje tím, že oddlužením lze řešit i hrozící úpadek (viz § 

4 odst. 1 písm. c) IZ), z toho plyne, že není žádný důvod nezařazovat nesplatné 

pohledávky do splátkového kalendáře. Věřitelé, kteří mají podle IZ zásadně stejné nebo 

obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení též rovné možnosti (viz § 5 písm. b) IZ) 

- z toho plyne, že ve splátkovém kalendáři není žádný důvod diskriminovat pohledávky 

podle doby jejich splatnosti. Cílem oddlužení, jež má především sociální charakter a 

nikoliv ekonomický (jako konkurs či reorganizace), je následné všeobecné osvobození 

dlužníka od placení pohledávek (viz § 414 IZ), tedy naprosté odbřemenění dlužníka 

zásadně od všech závazků, tedy též od těch nesplatných, aby se mu umožnil nový start 

(bez dluhů), z toho plyne, že i nesplatné závazky se musí uspokojovat ve splátkovém 

kalendáři a není žádný důvod je z něho vylučovat. Výluka osvobození podle § 414 a § 

415 IZ se týká jen taxativně určených pohledávek
126

, z toho plyne, že osvobození nutně 

                                                           
123  Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 615.

 

124  Richter, O.: Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str.83 . 

125  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 9. 2014, č.j. 1 VSPH 1808/2014-B-13 (KSUL 71 INS 7422/2014). 

126  peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce uložené v trestním řízení pro úmyslný trestný čin a pohledávek na náhradu škody 

způsobené úmyslným porušením právní povinnosti - § 416 odst. 1 IZ. 
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postihuje i nesplatné pohledávky, a proto je třeba je připustit do splátkového kalendáře a 

ne je z něho separovat. Do insolvenčního řízení se přihlašují i nesplatné pohledávky (viz 

§ 173 odst. 3 IZ), z toho plyne, že i ve splátkovém kalendáři je třeba je uspokojit, jinak 

by nemělo žádný smysl je přihlašovat (leda pro případ konkursu, ale to jde o vybočení z 

režimu oddlužení a nikoliv o pravidelný postup). Institut oddlužení je založen výlučně 

na (všech) nezajištěných věřitelích bez rozlišení toho, zda jejich pohledávka je či není 

splatná (otázka splatnosti nemá význam), a jen na ně se váže: o kritérium minimální 

30% hodnoty plnění (viz § 395 odst. 1 písm. b) IZ), o povinnost 5 let splácet splátkový 

kalendář (viz § 398 odst. 3 IZ), o kritérium min. 50% plnění při nižších splátkách (viz § 

398 odst. 4 IZ), o hlasování o způsobu oddlužení (viz § 402 odst. 1 a 3 IZ), o možnost 

namítat skutečnosti odůvodňující zamítnutí oddlužení (viz § 403 odst. 2 IZ), o povinnost 

dlužníka platit jim dle splátkového kalendáře stanovenou částku (viz § 406 odst. 3 písm. 

a) IZ), o právo odvolání proti schválení splátkového kalendáře (viz § 406 odst. 4 IZ), 

atd. Pokud IZ nevylučuje nezajištěné věřitele s nesplatnými pohledávkami ze shora 

uvedených kritérií či úkonů, není žádný důvod je vyřazovat z účasti na splátkovém 

kalendáři jen proto, že jejich pohledávka ještě splatná není. Popření pohledávky 

nezajištěného věřitele má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako 

popření pohledávky správcem (viz § 410 odst. 2 IZ), pokud by nesplatné pohledávky 

neměly být zařazeny do splátkového kalendáře, nemělo by jejich popírání a incidenční 

spor o ně žádný smysl (leda pro případ konkursu, ale to jde o vybočení z režimu 

oddlužení a nikoliv o pravidelný postup). Výčet pohledávek vyloučených ze způsobů 

řešení úpadku (viz § 170 IZ) neobsahuje nesplatné pohledávky v oddlužení, z toho 

plyne, že nesplatné pohledávky nejsou vyloučeny z uspokojení ani v oddlužení. 

Nesplatné pohledávky proti dlužníku se prohlášením konkursu považují za splatné, 

nestanoví-li zákon jinak (viz § 250 IZ
) 
- z toho však nelze dovozovat, že by nesplatné 

pohledávky měly být vyřazeny z oddlužení jen proto, že taková úprava v hlavě V. 

(Oddlužení) snad chyběla; není tam totiž právě proto, že není potřeba, nikoliv proto, aby 

se nesplatné pohledávky vyobcovaly z režimu oddlužení. Z výše uvedeným 

odůvodněním a závěry Vrchního soudu v Praze se plně ztotožňuji. 
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4.3.2.4 Podřízené a nepodřízené pohledávky 

Za podřízené jsou označovány pohledávky, které má být podle smlouvy 

uspokojeny až po uspokojení jiné pohledávky případně ostatních pohledávek dlužníka, 

zejména je-li vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka. Za podřízené pohledávky se 

považují také pohledávky z podřízeného dluhopisu podle zvláštního právního 

předpisu
127

 (viz § 172 odst. 2 IZ). Podřízené pohledávky lze uhradit až po úplném 

uhrazení všech pohledávek, kterých se týká insolvenční řízení (§ 172 odst. 1 IZ). 

Podřízené pohledávky se uspokojují v závislosti na dohodnuté nebo stanovené míře 

jejich podřízenosti. Pohledávky se stejnou mírou podřízenosti se uspokojují poměrně (§ 

172 odst. 3 IZ). 

Věřitelé s podřízenými pohledávkami nemohou hlasovat na schůzi věřitelů (viz 

ustanovení § 51 odst. 4 IZ). 

V ustanovení § 172 IZ je spolu s podřízenými pohledávkami upraveno také 

uspokojování pohledávek společníků nebo členů dlužníka vyplývající z jejich účasti 

ve společnosti nebo v družstvu. Tyto pohledávky se uspokojují vždy jako poslední (§ 

172 odst. 3 IZ) Důvodem pro takto málo výhodné pořadí je skutečnost, že dlužník je 

v úpadku a nemá proto dostatek prostředků pro uspokojení svých dluhů – není proto 

důvod, aby byli uspokojováni společníci či členové dlužníka, jestliže ještě nedošlo 

k uspokojení ostatních věřitelů dlužníka.
128

 Specifikem těchto pohledávek je, že se 

v insolvenčním řízení neuplatňují přihláškou, ale pouze se oznamují insolvenčnímu 

správci, který vede jejich evidenci (viz § 172 odst. 4 IZ) Pokud věřitel uplatní 

pohledávku podle § 172 odst. 4 IZ přihláškou pohledávky, insolvenční správce nezahrne 

pohledávku do seznamu přihlášených pohledávek, ale pouze ji vede v evidenci pro její 

případné uspokojení v závěrečné fázi insolvenčního řízení a uvědomí o tomto postupu 

věřitele (viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 9. 2012, č.j. 1 VSPH 180/2012-

67 (KSPL 27 INS 6496/2010)). 

                                                           
127  dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. 

128  Richter, O.: Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 78.  
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4.3.2.5 Podmíněné a nepodmíněné pohledávky 

V insolvenčním řízení je možné uplatnit též pohledávku vázanou na podmínku. 

Pohledávky vázané na splnění podmínky lze rozdělit do následujících kategorií: 

a) vázané na právní jednání (právní úkon) věřitele a jeho dlužníka a 

b) vyplývající ze zákona (viz § 36 SOZ a §§ 548 a 549 NOZ).
129

 

Rozlišují se dva základní typy podmínek: 

a) odkládací a 

b) rozvazovací. 

Pohledávky věřitelů vázané na splnění rozvazovací podmínky se považují 

v insolvenčním řízení za nepodmíněné, dokud rozvazovací podmínka není splněna. 

Na pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací podmínky nemá zahájení 

insolvenčního řízení vliv (viz § 173 odst. 3 IZ). Podmínka je odkládací, závisí-li 

na jejím splnění, zda právní následky jednání nastanou. Podmínka je rozvazovací, 

závisí-li na jejím splnění, zda právní následky již nastalé pominou (§ 548 odst. 2 NOZ). 

Neplyne-li z právního jednání nebo jeho povahy něco jiného, má se za to, že podmínka 

je odkládací (§ 548 odst. 3 NOZ). Jinak řečeno platí, že sjednáním odkládací podmínky 

nastávají ex nunc účinky právního jednání jejím splněním, kterým je stav nejistoty 

ukončen. Je-li naopak sjednána rozvazovací (rezolutivní) podmínka, je právní jednání 

účinným již jeho uskutečněním.
130

 K definici podmínky viz též rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 14. 12. 2004, sp. zn. 29 Odo 31/2004, uveřejněný pod číslem 63/2005 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Věřitelé by měli věnovat značnou pozornost správné formulaci podmínky. 

Důsledkem nesprávně formulované podmínky může často být popření pravosti celé 

pohledávky insolvenčním správcem, neboť se nemusí bez dalšího jednat o vadu 

přihlášky, a v takovém případě není obvykle možné tento nedostatek zhojit ani 

                                                           
129  Viz též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2003, sp. zn. 32 Odo 894/2002. 
130  Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1959.  
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v případném incidenčním sporu, kde je třeba zachovat totožnost přihlašované 

pohledávky a možnost uplatnění nových tvrzení je zásadně limitována.
131

 

Věřitelé, kteří přihlásili pohledávky vázané na odkládací podmínku, nemohou 

do doby splnění odkládací podmínky, hlasovat na schůzi věřitelů (viz § 51 odst. 4 IZ). 

Dle ustanovení § 51 odst. 2 IZ ve znění účinném do 31. 12. 2013 (tj. nabytí účinnosti 

Revizní novely) mohla hlasovací právo věřitelům s pohledávkou vázanou na odkládací 

podmínku přiznat schůze věřitelů, resp. insolvenční soud (podobně jako věřitelům, 

jejichž pohledávka byla popřena). Ke změně došlo dle Důvodové zprávy k Revizní 

novele s ohledem na skutečnost, že dokud není splněna odkládací podmínka, není 

důvod přiznat těmto věřitelům vliv na chod insolvenčního řízení hlasováním na schůzi 

věřitelů a současně též s ohledem na plánované změny ustanovení § 183 a 184 IZ. 

Přihlašování podmíněných pohledávek je dále řešeno v ustanovení § 183 IZ. 

Dle odstavce 1 citovaného ustanovení není přihláškou pohledávky, kterou zajišťují věci, 

práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty třetích osob, dotčeno právo věřitele 

domáhat se uspokojení pohledávky z tohoto zajištění. Přihláškou pohledávky není 

dotčeno ani právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po kterékoli z osob 

odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem (odst. 2). Věřitel tak může tutéž 

pohledávku uplatnit mimo insolvenční řízení i proti osobě, která pohledávku zajišťuje či 

která je solidárním dlužníkem dlužníka v insolvenčním řízení (tzv. třetí osoby). Osoby, 

od kterých může věřitel požadovat plnění podle odstavců 1 a 2, mohou pohledávku, 

která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit jako pohledávku 

podmíněnou. Jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí, mohou se jí tyto osoby 

v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, v insolvenčním řízení domáhat místo něj 

bez zřetele k tomu, zda ji přihlásily, s tím, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně 

§ 18; návrh podle tohoto ustanovení mohou podat samy (viz § 183 odst. 3 IZ). Je tak 

čistě na vůli třetích osob, zda uplatní svou pohledávku, která jim vznikne uspokojením 

věřitele přihláškou či nikoli. Pakliže se však rozhodnou přihlášku pohledávky nepodat, 

je na místě ověřit, zda tak učinil věřitel. 

                                                           
131  Sigmund A. Přihlašování pohledávek do insolvence – doma i v zahraničí. Bulletin advokacie 12/2011, str. 34 
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Pohledávky přihlášené jako podmíněné tzv. třetími osobami se nezařazují 

na přezkumné jednání po dobu, po kterou v insolvenčním řízení uplatňuje vůči dlužníku 

přihlášenou pohledávku věřitel (viz § 191 odst. 1 IZ). 

Podle ustanovení § 184 odst. 2 IZ musí věřitel, který vezme přihlášku 

pohledávky zpět proto, že ji uspokojila některá z tzv. třetích osob (viz výše), takovou 

skutečnost uvést ve zpětvzetí přihlášky. Pakliže tak neučiní, odpovídá takové osobě 

za škodu nebo jinou újmu tím vzniklou. Insolvenční soud vyrozumí o zpětvzetí 

přihlášky osobu, která pohledávku podle zpětvzetí uspokojila, a poskytne jí lhůtu 

k podání návrhu na vstup do řízení místo věřitele; o zpětvzetí přihlášky rozhodne 

insolvenční soud až po uplynutí této lhůty. V rozsahu, v němž insolvenční soud vyhoví 

návrhu osoby, která pohledávku uspokojila, na vstup do řízení místo věřitele, se 

ke zpětvzetí přihlášky pohledávky nepřihlíží (viz § 184 odst. 3 IZ). Možnost vstupu tzv. 

třetích osob do práv věřitele, jemuž plnili, v rozsahu poskytnutého plnění, byla 

zavedena Revizní novelou. 

Přihlašovaná pohledávka (závazek) musí existovat (byť jako vázaná na splnění 

podmínky) nejpozději ke dni přihlášení provedeného v propadné lhůtě vymezené 

rozhodnutím o úpadku.
132

 Velmi často jsou v insolvenčních řízeních řešeny otázky, zda 

lze jako podmíněné přihlásit pohledávky z titulu vady zboží (díla), které by mohly 

teprve vzniknout či náhrady nákladů nalézacího řízení v případě, že jsou přiznány 

soudem prvního stupně, avšak dlužník podá proti tomuto rozhodnutí odvolání. Osobně 

se domnívám, že tyto pohledávky nelze přihlásit ani jako podmíněné, neboť pohledávky 

z titulu vady díla vznikají až tím, že se vada v záruční lhůtě vyskytne a pohledávka 

z titulu náhrady nákladů řízení vzniká až pravomocným rozhodnutím, jímž soud 

náhradu nákladů řízení přizná. K otázce přihlašování nákladů řízení se ve svém 

nedávném rozhodnutí
133

 vyjádřil též Nejvyšší soud, když uvedl, že před právní mocí 

rozhodnutí, kterým soud přizná účastníku občanského soudního řízení nárok na náhradu 

nákladů řízení (před okamžikem vzniku nároku na náhradu nákladů řízení), nelze 

takový nárok přihlásit do insolvenčního řízení ani jako pohledávku vázanou na splnění 

odkládací podmínky. Nicméně někteří autoři s tímto výkladem podaným Nejvyšším 

                                                           
132  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, sen. zn. 29 NSCR 16/2011, uveřejněné pod číslem 54/2012 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek. 

133  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2015, sen. zn. 29 ICdo 62/2014. 
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soudem polemizují, když si kladou otázku, zda tento výklad nepopírá smysl a význam § 

173 IZ a zda tento výklad v kontextu insolvenčního práva nepřekračuje ústavní meze 

interpretace právních norem. Současně pak upozorňují na to, že v důsledku tohoto 

výkladu budou „trestáni“ věřitelé, kteří mají za dlužníkem existující pohledávku a 

z důvodu snížené platební morálky dlužníka řádně iniciovali nalézací řízení a dokonce 

jim soud již – byť nepravomocně – vyhověl.
134

 

4.3.2.6 Peněžité a nepeněžité pohledávky 

V insolvenčním řízení mohou být uplatněny jak peněžité tak nepeněžité 

pohledávky. I nepeněžitá pohledávka musí být vyčíslena v penězích (viz ustanovení § 

175 IZ
135

). Pohledávky nepeněžité nebo pohledávky neurčité výše musí být vyjádřeny 

v penězích na základě odhadu jejich hodnoty. 

4.3.3 Pohledávky v insolvenčním řízení neuspokojované 

V insolvenčním řízení nejsou uspokojovány pohledávky, které jejich věřitelé 

nepřihlásili nebo jinak neuplatnili. Vedle této skupiny pohledávek se v insolvenčním 

řízení ještě neuspokojují takové pohledávky, o kterých to přímo či nepřímo stanoví 

zákon. 

Ustanovení § 170 IZ obsahuje výčet pohledávek, které se v insolvenčním řízení 

neuspokojují. Jedná se o následující typy pohledávek: 

a) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených 

věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až 

v době po tomto rozhodnutí; 

b) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které 

se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku; 

c) pohledávky věřitelů z darovacích smluv; 

                                                           
134  Urbanec D., Hradil A. Přihláška nároku na náhradu nákladů řízení do insolvenčního řízení. epravo.cz, dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/prihlaska-naroku-na-nahradu-nakladu-rizeni-do-insolvencniho-rizeni-98452.html 
135  Toto ustanovení současně obsahuje pravidlo pro přepočet pohledávek v cizích měnách. Pohledávka v cizí měně musí být 

přepočítána na českou měnu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den zahájení insolvenčního 

řízení, a stala-li se pohledávka splatnou dříve, podle kurzu vyhlášeného v den její splatnosti. Pro přepočet pohledávek v cizích 

měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurz devizového trhu, se použije střední kurz centrální banky příslušné 

země, popřípadě aktuální kurz mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo k euru.  
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d) mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále 

za nezaplacení daní, poplatků, cla a jiných obdobných peněžitých plnění, 

pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud 

povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku; 

e) smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až 

po rozhodnutí o úpadku; a 

f) náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení. 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této podkapitoly, tento výčet není taxativní a to 

s ohledem na skutečnost, že kromě pohledávek výslovně uvedených v § 170 jsou 

pohledávkami vyloučenými z uspokojení též další pohledávky, a to: 

a) pohledávky, ke kterým se nepřihlíží v důsledku: 

i. skutečnosti nastalé po jejich přihlášení, anebo 

ii. skutečnosti, že nebyly přihlášeny včas, anebo vůbec; 

b) pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a jim na roveň 

postavené (§ 169 IZ), o kterých osoba s dispozičními oprávněními neví 

(a nebyly uplatněny); a 

c) pohledávky, které vznikly až po rozhodnutí o úpadku, resp. po uplynutí 

propadné lhůty vymezené rozhodnutím o úpadku k přihlášení pohledávek 

a které zároveň nejsou zahrnuty v taxativním výčtu pohledávek 

za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň, 

obsaženém v § 168 a 169 IZ.
136

 

Účinky spojené s rozhodnutím o úpadku nikterak nebrání vzniku těchto 

pohledávek - i přes probíhající insolvenční řízení tak nejsou tyto pohledávky z hlediska 

svého vzniku nikterak dotčeny.
137

 Skutečnost, že se pohledávka v insolvenčním řízení 

neuspokojuje, nezakládá sama o sobě její zánik či promlčení. K zániku takové 

pohledávky dochází např. až v důsledku přijetí reorganizačního plánu
138

, může také 

                                                           
136  Richter, O.: Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 65 . 

137  Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 602. 
138  V souladu s ustanovením § 359 IZ pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170), přijetím reorganizačního 

plánu zanikají, nejde-li o mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka nebo není-li v reorganizačním plánu uvedeno jinak. 

Odchylná úprava pohledávek podle věty první v reorganizačním plánu se může týkat krácení jejich výše, odkladu jejich 

splatnosti nebo jiného zásahu do práv věřitelů; odchylná úprava těchto pohledávek musí být v reorganizačním plánu uvedena 
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dojít k osvobození dlužníka od placení pohledávek v souladu s ustanovením § 414 IZ.
139 

Přiznané osvobození nezpůsobuje zánik dluhu, ten trvá nadále. Od přiznání osvobození 

a po celou dobu jeho platnosti nelze ovšem po dlužníkovi požadovat a samozřejmě ani 

vymáhat plnění pohledávek, na které se osvobození vztahuje.
140

 

Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení nelze ani započíst 

v souladu s ustanovením § 140 odst. 2 až 4 IZ, protože tyto pohledávky nemůže věřitel 

přihlásit u insolvenčního soudu a v důsledku toho nemohou být ani zařazeny 

do seznamu přihlášených pohledávek dle ustanovení § 189 odst. 1 IZ (insolvenční 

správce nezařadí do seznamu přihlášených pohledávek pohledávky, ke kterým se 

nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví 

zákon). 

Revizní novela
141

 pak v ustanovení § 203 a IZ zavedla nový druh incidenčního 

sporu (mimo jiné) pro pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují, resp. 

o pořadí těchto pohledávek. Nezařadí-li insolvenční správce pohledávku do seznamu 

přihlášených pohledávek s odůvodněním, že se jedná o pohledávku dle ustanovení § 

170 IZ, má věřitel možnost podat proti insolvenčnímu správci žalobu na určení pořadí 

uplatněné pohledávky. 

Ačkoli nemohou být pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení 

uspokojeny, věřitel může takovou pohledávku uplatnit vůči spoludlužníkům či osobám, 

které pohledávku zajišťují, např. vůči ručiteli či zástavnímu dlužníkovi. 

                                                                                                                                                                          
výslovně, s přesným vymezením rozsahu a podmínek jejich uspokojení. V souladu s ustanovením § 356 odst. 1 IZ pak platí, že 

není-li tímto zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinností tohoto plánu práva všech věřitelů vůči 

dlužníkovi, a to i v případě, že svou pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásili; za věřitele dlužníka se považují osoby 

uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv. 

139  Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud (pouze na 

návrh dlužníka) v souladu s ustanovením § 414 odst. 1 IZ usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých 

do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Podle odstavce 2 citovaného ustanovení se osvobození podle 

odstavce 1 vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své 

pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. 

140  Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1406. 

141  Dle důvodové zprávy k revizní novele se jeví žádoucím neponechávat řešení takového sporu jen finálním fázím insolvenčního 

řízení (typicky opravnému prostředku věřitele proti rozvrhovému usnesení). 
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4.3.3.1 Příslušenství pohledávek 

V insolvenčním řízení se neuspokojuje zejména určité příslušenství pohledávek, 

jímž se rozumí zejména úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady 

účastníků řízení. 

NOZ již nerozlišuje mezi úroky z prodlení a poplatky z prodlení. Příslušenstvím 

pohledávky jsou dle ustanovení § 513 NOZ úroky, úroky z prodlení a náklady spojené 

s jejím uplatněním.
142

 Poplatek z prodlení je však i nadále upraven v ustanovení § 13 

odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související 

s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. 

Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, 

který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat v souladu 

s ustanovením § 1970 NOZ zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení 

odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením
143

; neujednají-li strany výši 

úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená. 

Nejčastějším typem přihlašovaných úroků jsou úroky ze smlouvy o úvěru (viz § 

497 an. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Obchodní zákoník“) a § 2398 NOZ). Pokud jde o nemožnost uspokojení úroků 

přirostlých po rozhodnutí o úpadku, bývá dovozováno, že jde o ochranu principu 

poměrného uspokojování přihlášených věřitelů – pakliže by bylo možné takové úroky 

uspokojit, docházelo by ke zvýhodňování věřitelů úročených pohledávek.
144

 

Výjimku představuje úročení zajištěné pohledávky. Dle ustanovení § 171 odst. 1 

IZ platí, že byl-li sjednán úrok, zajištěná pohledávka se úročí v rozsahu zajištění ode 

dne následujícího po dni rozhodnutí o způsobu řešení úpadku úrokovou sazbou 

dohodnutou před tím, než se dlužník dostal do prodlení; to neplatí, jde-li o úrok 

z prodlení. V případě konkursu bude použití tohoto pravidla závislé na tom, zda bude 

majetková podstata zpeněžena podle § 290 IZ (jedinou smlouvou) či jinak. 

                                                           
142  Dle ustanovení § 121 odst. 3 SOZ jsou za příslušenství pohledávky považovány úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení 

a náklady spojené s jejím uplatněním. 

143  Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 

odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 

Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

144  Richter, O.: Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 66. 
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Z uspokojení jsou vyloučeny též náklady účastníků řízení vzniklé účastí 

v insolvenčním řízení. Z uspokojení však není vyloučen nárok na náhradu nákladů 

vzniklých v rámci incidenčního sporu (viz ustanovení § 163 IZ). 

4.3.3.2 Pohledávky věřitelů z darovacích smluv 

Z uspokojení jsou dále vyloučeny nároky věřitelů z darovacích smluv (viz § 628 

an. SOZ a § 2055 an. NOZ), a to z důvodu, aby nedocházelo ke snižování hodnoty 

majetkové podstaty prostřednictvím darování.
145

 Vyloučeny jsou pouze nároky věřitelů 

coby obdarovaných nikoli coby dárců.
146

 

4.3.3.3 Mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka 

Veřejnoprávní sankce uvedené v ustanovení § 170 písm. d) nelze uspokojit 

bez ohledu na okamžik jejich vzniku. Současně zákon stanoví výjimku pro určité penále 

vzniklé před rozhodnutím o úpadku. Na soukromoprávní pohledávky se toto ustanovení 

nevztahuje.
147

 

Dle důvodové zprávy k Revizní novele vyjadřovaly mnohé orgány veřejné 

správy nespokojenost s nemožností uspokojit v insolvenčním řízení mimosmluvní 

sankce (pokuty). Podstatným argumentem pro jejich vyloučení je však fakt, že pokuty 

jsou ukládány za protiprávní jednání dlužníka, kterého se dopustil při výkonu své 

podnikatelské činnosti, která však nemá nic společného se závazky ze smluvních 

vztahů, které dlužník uzavřel se svými věřiteli. Nezajištění věřitelé proto nemohou nést 

břemeno protiprávního jednání dlužníka na úkor redukce majetkové podstaty, z níž mají 

být uspokojeni. Jedním ze základních cílů úpadkového práva je vyřešit úpadek dlužníka 

tak, aby tím byli co nejméně dotčeni jeho smluvní věřitelé. Uspokojování 

mimosmluvních pohledávek v insolvenci jde obecně k tíži uspokojení nezajištěných 

věřitelů a přeneseně ohrožuje i ekonomickou stabilitu a růst v zemi, která takovou 

úpravu široce toleruje. Dalším argumentem proti uspokojování mimosmluvních sankcí 

v insolvenčním řízení je, že úprava, která takové pohledávky upřednostňuje, má 

kontraproduktivní vliv na činnost orgánů veřejné správy při výkonu dohledových a 

                                                           
145  Za stanovených podmínek lze darovací smlouvě odporovat - viz ustanovení § 235 ve spojení s § 240 IZ. 

146  Richter, O.: Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 67. 

147  Richter, O.: Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 68. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrrgyzq
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jiných činností v období před úpadkem dlužníka. Jinými slovy, mají-li mimosmluvní 

sankce ukládané správními orgány prioritu v insolvenčním řízení, orgány veřejné správy 

nejsou dostatečně motivovány vykonávat dohledové činnosti a vymáhat uložené pokuty 

na dlužníku před jeho úpadkem. Ustanovení § 170 d) IZ má taky zvyšovat efektivitu 

orgánů veřejné správy. 

4.3.3.4 Smluvní pokuty 

Z uspokojení je též vyloučen nárok na smluvní pokutu (viz § 544 an. SOZ, § 300 

an. Obchodního zákoníku a § 2048 an. NOZ), pokud právo na její uplatnění vzniklo až 

po rozhodnutí o úpadku. Splatnost smluvní pokuty není speciálně upravena, při absenci 

dohody smluvních stran nezbývá než se uchýlit k obecné úpravě.
148

 Smluvní pokuta 

není příslušenstvím pohledávky – měla by proto být přihlašována jako samostatný 

nárok. 

  

                                                           
148  Řeháček O., Vrba M. Pohledávky neuspokojované v insolvenčním řízení. Právní rozhledy 3/2013. 
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4.4 PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY 

Přihlášku pohledávky vymezuje IZ ve svých úvodních ustanoveních jako 

procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v insolvenčním řízení 

(viz § 2 písm. h) IZ). 

Podání přihlášky je významné i pro účastenství v insolvenčním řízení, neboť 

okamžikem, kdy dojde přihláška pohledávky příslušnému insolvenčnímu soudu, stává 

se její věřitel účastníkem insolvenčního řízení (viz § 14 odst. 1 IZ). 

Přihláška pohledávky je též obligatorní součástí věřitelského insolvenčního 

návrhu (viz § 105 IZ). 

Pokud by věřitel jako insolvenční navrhovatel ani přes řádnou výzvu 

insolvenčního soudu nedoplnil insolvenční návrh o řádnou přihlášku své pohledávky 

v zákonem předepsané formulářové podobě, měl by insolvenční soud insolvenční návrh 

odmítnou podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ.
149

 

4.4.1 Náležitosti přihlášky 

Přihlášku pohledávky lze v souladu s ustanovením § 176 IZ podat pouze 

na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, kterým je Vyhláška 

o jednacím řádu pro insolvenční řízení (§ 21). Pokud věřitel podá u insolvenčního soudu 

přihlášku pohledávky sice včas ve stanovené lhůtě, avšak nikoliv na požadovaném 

formuláři, jedná se o vadu přihlášky, kterou lze odstranit postupem podle § 188 odst. 2 

IZ. Insolvenční správce v takovém případě vyzve věřitele, aby přihlášku opravil (tj. 

podal na předepsaném formuláři), ve lhůtě, která nemůže být kratší než 15 dnů, 

a zároveň ho poučí o následcích nesplnění výzvy ve stanovené lhůtě.
150

 

Přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají dvojmo k insolvenčnímu 

soudu (viz § 174 odst. 1 IZ). Insolvenční soud pak stejnopis přihlášky a její přílohy 

doručí insolvenčnímu správci, druhé vyhotovení je pak součástí soudního spisu (oddílu 

P).
151

 

                                                           
149  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 3. 2008, č.j. 1 VSPH 7/2008 (KSUL 43 INS 384/2008). 
150  Hásová, J. Moravec, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, str. 626. 
151  Dle ustanovení § 215c odst. 7 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001-Org, kterou se 

vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, se oddíly P vytvářejí pro každou jednotlivou přihlášku a 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrrha4a
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
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Přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání podle § 42 odst. 4 

OSŘ
152

 obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku 

přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka 

zakládá (viz § 174 odst. 2 IZ). Tímto důvodem se rozumí skutečnosti, na nichž se 

pohledávka zakládá, a nikoliv například právní kvalifikace vztahu, z něhož pohledávka 

povstala. Přihláška obsahuje důvod vzniku přihlašované pohledávky za předpokladu, že 

v ní jsou uvedeny či popsány skutečnosti (vylíčen skutkový děj), na základě kterých 

pohledávka vznikla, a to natolik podrobně, aby bylo možné jednak přihlašovanou 

pohledávku odlišit od jiných pohledávek věřitele a dlužníka, jednak posoudit pravost 

pohledávky (viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 12. 2009, č.j. 1 VSPH 

701/2009-P10 (KSPL 54 INS 3007/2009)). Obecně se v souvislosti s náležitostmi 

přihlášky pohledávky hovoří o jednoznačném a dlouhodobém trendu k menší 

formálnosti tvrzení obsažených v přihlášce, pokud zásadní hmotněprávní skutečnosti 

mohou vyplývat z příloh přihlášky.
153

 

Pohledávku je nutné vždy vyčíslit v penězích. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, 

musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá. Jde-li o 

pohledávku zajištěnou, musí věřitel v přihlášce uvést, zda uplatňuje právo na její 

uspokojení ze zajištění a označit druh zajištění a dobu jeho vzniku. 

4.4.2 Přílohy přihlášky 

K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává 

(viz § 177 IZ). Připojením příloh věřitel plní důkazní povinnost. Pokud by nebyly 

k přihlášce připojeny příslušné přílohy, může dojít k neprokázání uplatněných nároků 

ze strany věřitele. 

Přílohami přihlášky pohledávky jsou v souladu s ustanovením § 22 Vyhlášky 

o jednacím řádu pro insolvenční řízení: 
                                                                                                                                                                          

označují se vzestupně arabskými číslicemi za písmenem P (P1, P2, .). Do oddílu P se zakládá přihláška pohledávky včetně 

příloh a další podání a rozhodnutí týkající se dané přihlášky. 

152  Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je 

činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Povinnost podpisu a datování se nevztahuje na podání 

v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu. Je-li účastník zastoupen advokátem, může být podpis advokáta 

nahrazen otiskem podpisového razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, kterému je podání určeno. Podání v listinné podobě je 

třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal 

jeden stejnopis, jestliže je to třeba. Podání v jiných formách se činí pouze jedním stejnopisem. K podání učiněnému 

elektronicky lze připojit také všechny jeho přílohy v elektronické podobě. 

153  Sigmund A. Pohledávky věřitelů. Bulletin advokacie 9/2012, str. 23. 
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a) listiny dokládající existenci věřitele – právnické osoby, například výpis 

z obchodního rejstříku nebo obdobného registru; 

b) kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících 

údaje uvedené v přihlášce pohledávky nebo ve vyrozumění o uplatnění 

pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň; a  

c) plná moc udělená věřitelem zmocněnci, pokud je věřitel zastoupen na základě 

plné moci. 

V případě českých právnických osob se jejich existence běžně dokládá 

vytištěným informativním výpisem z obchodního rejstříku. Existenci takového věřitele 

lze snadno ověřit nahlédnutím do obchodního rejstříku. V případě zahraničních 

právnických osob je nejvhodnější doložit existenci takové osoby originálem příslušné 

listiny včetně úředně ověřeného překladu.
154

 

Dalšími povinnými přílohami jsou prosté kopie smluv, soudních nebo jiných 

rozhodnutí a dalších listin. V podstatě se jedná o obdobné listiny, které jsou přikládány 

k žalobě jako důkazy v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 OSŘ). 

Poslední předepsanou přílohou je, v případě, že je věřitel zastoupen na základě 

plné moci, písemná plná moc udělená věřitelem zmocněnci. Podpis zmocnitele na plné 

moci nemusí být úředně ověřen.
155

 Nedoložení průkazu plné moci osoby, která podala 

za věřitele přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení, je na základě přiměřené 

aplikace ustanovení § 104a odst. 2 OSŘ, odstranitelným nedostatkem podmínky řízení. 

Nepodaří-li se vhodným opatřením tento nedostatek odstranit, soud by měl řízení 

o přihlášce pohledávky zastavit.
156

 

IZ důsledně rozlišuje mezi přihláškou pohledávky jako procesním úkonem a 

přílohami přihlášky jako listinnými důkazy. Jak již bylo uvedeno výše, okolnost, že 

věřitel nepřipojí požadované přílohy, nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok 

neprokáže (nesplní povinnost důkazní). Nedoplní-li věřitel ani přes výzvu insolvenčního 

správce zákonem požadované přílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a 

                                                           
154  Richter, O.: Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 113. 
155  Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 628. 

156  Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25.5.2011, č.j. 3 VSOL 302/2011-P2-29 (KSBR 44 INS 15484/2010) a 

usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 26/2013, ze dne 28. 5. 2015. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfzygmnzz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
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dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky), čili listinné důkazy 

ve smyslu ustanovení § 177 IZ, je na insolvenčním správci, zda takovou pohledávku co 

do pravosti nebo obsahu zpochybní a popře. Postup podle § 188 IZ (viz níže) se uplatní 

pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky.
157

 

4.4.3 Lhůta k podání přihlášky 

Přihlášku pohledávky může věřitel podat v následujících fázích insolvenčního 

řízení: 

a) v době od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku 

v souladu s ustanovením § 110 IZ; a 

b) v době od rozhodnutí o úpadku do konce lhůty, kterou stanoví 

insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku. Tato lhůta činí v souladu 

s ustanovením § 136 odst. 2 písm. d) IZ 2 měsíce, resp. dle ustanovení § 

136 odst. 3 IZ 30 dní, je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí 

o povolení oddlužení.
158

 

Přihlášku pohledávky lze tedy obecně podat u insolvenčního soudu od zahájení 

řízení až do konce lhůty stanovené pro podání přihlášek v rozhodnutí o úpadku. 

K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné 

pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (viz § 173 odst. 1 IZ). 

Lhůta pro podání přihlášky pohledávky je lhůtou procesní. Postačí tedy k jejímu 

zachování, pokud je přihláška odevzdána k přepravě orgánu, který má podle zákona 

povinnost ji doručit, tedy držiteli poštovní licence.
159

 Prominutí zmeškání lhůty 

v insolvenčním řízení není přípustné (viz § 83 IZ). 

                                                           
157  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 7. 2008, č.j. 1 VSPH 94/2008-P16 (KSUL 45 INS 150/2008). 
158  Do 31. 12. 2013 závisela lhůta k podávání přihlášek na rozhodnutí insolvenčního soudu, když zákonodárce stanovil časové 

rozpětí, dle kterého nesměla být tato lhůta kratší 30 dnů a delší 2 měsíců. Dle důvodové zprávy k Revizní novele, však 

insolvenční soudy při řešení úpadku dlužníka konkursem nebo reorganizací zásadně nevyužívaly rozpětí lhůt k přihlášení  

pohledávky a inklinovaly k automatickému určování lhůty k tomuto úkonu na spodní hranici (30 dnů). Vzhledem k tomu, že u 

nejčetnější skupiny insolvenčních řízení (při oddlužení) se osvědčila jednotná třicetidenní lhůta k přihlášení pohledávek, jevilo 

se opodstatněným určit pro zbývající případy jednu (delší) lhůtu k přihlašování pohledávek v délce 2 měsíců. 

159  Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 618. 
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Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, 

postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; 

účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde 

insolvenčnímu soudu (viz § 173 odst. 4 IZ). Podá-li tedy věřitel přihlášku pohledávky 

až během posledních dnů stanovené lhůty, může dojít k tomu, že soud, kterému 

přihláška dojde, ji nestihne příslušnému insolvenčnímu soudu včas postoupit a 

k přihlášce pohledávky nebude přihlíženo. Přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníku 

u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena včas do insolvenčního 

řízení pouze tehdy, jestliže jiný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději 

posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, 

který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu.
160

 

Insolvenční judikatura již odpověděla i na otázku podávání přihlášek pohledávek 

prostřednictvím datových schránek. Přihláška pohledávky je procesním úkonem, 

podáním věřitele, které - jestliže je odesláno z datové schránky tohoto věřitele osobou 

uvedenou v § 18 odst. 1 až 4 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů - má z hlediska úpravy 

v ustanovení § 18 odst. 2 citovaného zákona stejné účinky jako úkon učiněný písemně a 

podepsaný.
161

 

Z výše uvedených pravidel pro podání přihlášky však existují i výjimky. 

V ustanovení § 430 IZ jsou upraveni tzv. známí věřitelé dlužníka. Insolvenční soud má 

povinnost neprodleně vyrozumět tyto známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé 

místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie 

s výjimkou Dánska, o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku 

(viz § 430 odst. 1 IZ). Tuto povinnost splní soud tím, že těmto věřitelům zvlášť doručí 

rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku 

nebo jeho zkrácené znění (viz § 430 odst. 2 IZ). Současně má soud povinnost zvlášť 

doručit těmto známým věřitelům i výzvu k podávání přihlášek pohledávek (viz § 430 

odst. 3 IZ) a podle § 74 odst. 2 IZ jim začne běžet lhůta k podání přihlášek až ode dne, 

                                                           
160  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 2. 2012, sen. zn. 29 NSCR 3/2012, uveřejněné pod číslem 84/2012 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek. 
161  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 5. 2011, č.j. 3 VSPH 605/2010-P10-10 (KSCB 25 INS 1903/2010). 
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kdy jim byla výzva zvlášť doručena.
162

 Povinnost zasílat zahraničním věřitelům výzvu 

v souladu s usnesením § 430 odst. 3 IZ dovodil Vrchní soud v Praze například i 

v případě zahraničního věřitele (banky), který má v obchodním rejstříku zapsanou svou 

organizační složku a proto mohl bez problémů jako ostatní věřitelé čerpat informace 

o insolvenčním řízení z insolvenčního rejstříku. 
163

 

Ani známí zahraniční věřitelé by však neměli s podáním přihlášky pohledávky 

příliš otálet. Vrchní soud v Praze
164

 dovodil v případě věřitele, který přihlásil 

pohledávku poté, co měl dlužník uhradit poslední splátku určenou v rozhodnutí 

insolvenčního soudu o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, že splnil-li 

dlužník řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení plněním 

splátkového kalendáře, zejména povinnost splácet pohledávky svých nezajištěných 

věřitelů po dobu 5 let (ust. § 398 odst. 3 IZ), nebrání vydání rozhodnutí o osvobození 

dlužníka od placení části neuspokojených pohledávek skutečnost, že nesplácel (nemohl 

splácet) pohledávky svých nezajištěných věřitelů po uplynutí této zákonem předepsané 

doby. 

Nejvyšší soud
165

 v souvislosti s výše popsanou problematikou dovodil, že 

ve vztahu ke „známým věřitelům z České republiky“ a k „neznámým věřitelům 

z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska“ nemá insolvenční soud povinnost 

vyrozumět je o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku a doručit 

jim zvlášť i výzvu k podávání přihlášek pohledávek. Výzvu k podávání přihlášek 

pohledávek dle § 430 odst. 3 IZ má insolvenční soud formulovat tak, že ji adresuje 

„známým věřitelům z ostatních (jiných) členských států Evropské Unie s výjimkou 

Dánska“ a doplní poučení, že tato výzva neplatí pro věřitele z České republiky. 

K otázce známého věřitele se pak Nejvyšší soud vyjádřil v usnesení ze dne 31. 5. 

2012, sen. zn. 29 NSCR 13/2010, uveřejněné pod číslem 138/2012 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek. V tomto usnesení formuloval závěr, že známým věřitelem 

dlužníka, je v insolvenčním řízení takový věřitel, o kterém by se insolvenční soud, 

                                                           
162  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 8. 2011, č.j. 2 VSPH 701/2011-P93-13 (KSUL 44 INS 11234/2010). 

163  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 11. 2011, č.j. 3 VSPH 1276/2011-P32-7 (KSPL 29 INS 10926/2010). 

164  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 7. 2014, č.j. 2 VSPH 7/2014-B-62 (KSPH 55 INS 519/2008). 
165  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2011, sen. zn. 29 NSCR 21/2009, uveřejněné pod číslem 150/2011 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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případně předběžný správce nebo insolvenční správce (od rozhodnutí o úpadku) 

dozvěděl při obvyklém chodu věci buď z listin, jež je dlužník povinen předložit 

insolvenčnímu soudu (typicky ze seznamu závazků podle § 104 odst. 1 písm. b) IZ), 

nebo z řádně vedeného účetnictví dlužníka anebo z jiných dlužníkem řádně vedených 

záznamů o stavu jeho majetku a závazků (včetně korespondence). Dlužník, který 

nekoná s péčí řádného hospodáře a nevede řádné záznamy o stavu svého majetku a 

o svých závazcích nebo který nesplní řádně a včas povinnost předložit soudu seznam 

závazků, nemá právo spoléhat na to, že věřitel přijde v důsledku dlužníkovy nedbalosti 

o možnost přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení. Jestliže dlužník označuje 

ve svém účetnictví, v jiných záznamech nebo v podáních adresovaných insolvenčnímu 

soudu takového věřitele nepřesně, jde o skutečnost, že se takový věřitel stal známým 

insolvenčnímu soudu nebo správci známým až po uplynutí propadné přihlašovací lhůty, 

k tíži dlužníka. 

V usnesení ze dne 22. 12. 2014, sen. zn. 29 NSCR 126/2014, pak Nejvyšší soud 

uvedl, že věřitel dlužníka, který nabyl pohledávku vůči dlužníku postoupením a má své 

obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie 

s výjimkou Dánska, o kterém však do uplynutí propadné lhůty určené v rozhodnutí 

o úpadku k podávání přihlášek do insolvenčního řízení nevyjde v insolvenčním řízení 

ničeho najevo ani z dlužníkem řádně vedeného účetnictví nebo jiných záznamů 

o majetku a závazcích dlužníka, s nimiž se insolvenční správce včas seznámil, ani jinak, 

jelikož dlužník se o postoupení nedozvěděl (nebyl o něm nikým vyrozuměn) a jako 

majitele pohledávky dále označoval postupitele, není pro tuto dobu pokládán 

za známého věřitele dlužníka. Tím, že okolnost, že takový věřitel nabyl pohledávku 

postoupením od původního majitele pohledávky (jenž nebyl věřitelem, který má své 

místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie 

s výjimkou Dánska), vyjde při obvyklém (řádném) chodu věcí najevo později 

(po uplynutí propadné přihlašovací lhůty), není insolvenční správce ani insolvenční 

soud zbaven povinnosti postupovat ohledně takového věřitele ve smyslu ustanovení § 

430 insolvenčního zákona, respektive ustanovení článku 40 Nařízení (plnit vůči němu 

informační povinnost), zmeškaná lhůta k podání přihlášky se však takovému věřiteli 

nevrací. V řešeném případě dlužník uvedl v seznamu závazků jako svého věřitele 

korporaci se sídlem v ČR. Do řízení se však po uplynutí lhůty k přihlašování 
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pohledávek přihlásila zahraniční korporace se sídlem v EU. Dlužník namítal, že takový 

věřitel by neměl být považován za věřitele, jemuž dosud neuplynula lhůta k podání 

přihlášky, neboť dlužník nebyl o postoupení pohledávky vůbec vyrozuměn (a proto 

v seznamu závazků uvedl českou korporaci). Nejvyšší soud pak dal dlužníkovi 

za pravdu. Toto usnesení by dle mého názoru mohlo vyjasnit ne neobvyklou praxi, kdy 

český věřitel, který zmeškal lhůtu k přihlášení pohledávky, uzavře antidatovanou 

smlouvu o postoupení pohledávky a pohledávka je následně přihlášena zahraniční 

korporací jako známým zahraničním věřitelem. 

Soudy mnohdy ve výzvě dle § 430 IZ opomenou uvést, že tato výzva neplatí 

pro věřitele z České republiky. Vrchní soud v Praze
166

 však dovodil, že i v případě, kdy 

insolvenční soud adresoval výzvu dle ustanovení § 430 odst. 3 IZ všem věřitelům, kteří 

dosud nepřihlásili své pohledávky, aniž by do ní promítl omezení založené úpravou 

obsaženou v § 430 IZ, nemohla taková formulace u tuzemského věřitele vyvolat dojem, 

že je určena jemu (pokud již bylo vydáno usnesení o úpadku obsahující výzvu 

adresovanou všem tuzemským věřitelům). 

Další speciální úprava je obsažena v ustanovení § 173 odst. 1 věty třetí IZ, 

dle kterého podávají věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení 

získaného trestným činem přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli 

v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl 

zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána 

v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá. Jde nepochybně o vyjádření vyššího 

standardu ochrany obětí trestného činu, resp. osob poškozených, a to ze strany státu.
167

 

Pravidla pro uspokojování těchto zajištěných věřitelů jsou obsažena v ustanovení 

§ 167 odst. 2 IZ.
168

 

                                                           
166  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 8. 2014, č.j. 1 VSPH 1376/2014-P237-7 (KSPH 72 INS 5638/2014). 
167  Zůbek J. Nárok poškozeného z pohledu trestního, civilního a insolvenčního řízení. Právní rozhledy 4/2104 
168  V souladu s ustanovením § 283 odst. 3 IZ lze zpeněžení majetku v majetkové podstatě dlužníka, na který se vztahuje rozhodnutí 

o zajištění vydané v trestním řízení, provést jen po předchozím souhlasu příslušného orgánu činného v trestním řízení. Majetek, 

na který se vztahuje rozhodnutí o zajištění vydané v trestním řízení a k jehož zpeněžení nebyl udělen souhlas příslušného 

orgánu činného v trestním řízení může insolvenční správce v souladu s ustanovením § 227 IZ vyjmout z majetkové podstaty. 
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Možnost podat přihlášku pohledávky v době do rozhodnutí o úpadku dlužníka, 

využijí zejména věřitelé, kteří chtějí zabránit promlčení pohledávky. V souladu 

s ustanovením § 173 odst. 4 IZ má totiž přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení 

nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to 

až ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Běh promlčecí nebo prekluzivní lhůty se 

tedy staví okamžikem podání přihlášky – nikoli již okamžikem zahájení samotného 

insolvenčního řízení. 

Jak jsem již uvedla, je běžnou praxí, že věřitelé využívají některé ze služeb 

monitoringu insolvenčního rejstříku, aby se vyhnuli nutnosti tento pravidelně 

navštěvovat a ověřovat si, zda vůči jejich dlužníkovi nebylo zahájeno insolvenční řízení. 

Nejsou tak výjimečné případy, kdy se věřitel o zahájení insolvenčního řízení, resp. 

o rozhodnutí o úpadku, nedozví v důsledku toho, že v insolvenčním rejstříku bylo 

chybně uvedeno rodné číslo, datum narození či identifikační číslo dlužníka, popř. tyto 

údaje nebyly uvedeny vůbec. Insolvenční soud má povinnost zapsat do seznamu 

dlužníků veškeré údaje, jež se v něm zveřejňují podle § 420 odst. 1 až 3 IZ, jakmile 

nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů 

po tomto okamžiku (§ 420 odst. 4 IZ), i když se z obsahu insolvenčního návrhu 

nepodávají; v takovém případě je insolvenční soud vyhledá v příslušných informačních 

registrech. Až dnem, kdy jsou tyto údaje zapsány do insolvenčního rejstříku, začíná 

věřitelům běžet přihlašovací lhůta.
169

 Na druhou stranu již bylo judikováno, že věřitelé 

musejí počítat s tím, že jejich dlužník - fyzická osoba může ukončit své podnikání a 

jeho dřívější IČO tak přestane být v režimu ISIR fungujícím vyhledávacím 

identifikátorem. Ukončení podnikání fyzické osoby si každý může zjistit z veřejně 

přístupných údajů živnostenského rejstříku. Je tedy zcela v poměrech věřitele, aby podle 

této zjištěné změny databázi svých podnikatelských partnerů včas korigoval s tím, že 

zbývající dlužníkovy identifikátory jsou k vyhledání dostatečné, natož pokud věřitel zná 

i rodné číslo dlužníka.
170

 

                                                           
169  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 2. 2014, č.j. 1 VSPH 244/2014-P5-8 (KSUL 71 INS 5967/2013). 

170  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 6. 2014, č.j. 3 VSPH 334/2014-P16-7 (KSPH 37 INS 7650/2013). 
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Případné pochybení poskytovatele webové služby insolvenčního rejstříku
171

 není 

způsobilé nic změnit na závěru o opožděnosti přihlášky pohledávky, tj. nemůže vést 

k výsledku, jenž by v konečném důsledku vedl k zásahu do práv (ostatních) věřitelů, 

kteří pohledávky za dlužníky přihlásili včas (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 

29 NSČR 41/2015 ze dne 27. 5. 2015). Plně souhlasím s názorem Nejvyššího soudu, že 

opačný závěr by vedl k tomu, že pro jednotlivé věřitele by lhůta k přihlášení pohledávek 

začala běžet rozdílně, ačkoli v insolvenčním rejstříku byly rozhodné skutečnosti 

zveřejněny správně. 

4.4.4 Dispozice s přihláškou pohledávky 

Podle ustanovení § 192 odst. 4 IZ může věřitel až do skončení přezkumného 

jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky.
172

 

Tímto způsobem však nelze po uplynutí lhůty k podání přihlášky pohledávky přihlásit 

další pohledávku, např. příslušenství jistiny, smluvní pokutu apod. Dodatečné uplatnění 

příslušenství již přihlášené jistiny pohledávky totiž není změnou výše přihlášené 

pohledávky dle § 192 odst. 2 IZ, ale přihláškou nové pohledávky (pohledávky 

konkrétního příslušenství), jež je dle § 173 odst. 1 IZ včasná, jen je-li podána ve lhůtě 

k podávání přihlášek stanovené v rozhodnutí o úpadku.
173

  

Je přitom poněkud nejasná vazba mezi § 192 odst. 4 a § 184 (který ve spojení 

s § 187 upravuje částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky). Výklad by měl být takový, 

že je třeba změnu výše pohledávky ve smyslu § 192 odst. 4 odlišovat od částečného 

zpětvzetí přihlášky pohledávky. Jestliže změna výše (snížení) přihlášené pohledávky má 

původ v tom, že přihlášený věřitel přihlášenou pohledávku vyčíslil jinak (typicky může 

jít o pohledávky, jejichž výše je dle § 175 stanovena odhadem), půjde o změnu výše 

přihlášené pohledávky. Jestliže ovšem přihlášená pohledávka např. částečně zanikla 

                                                           
171  Webová služba insolvenčního rejstříku, která poskytuje podobné informace jako insolvenční rejstřík, přizpůsobené pro 

automatickou strojovou komunikaci, a s tím související možnost disproporcí mezi (správnými) údaji poskytovanými v 

insolvenčním rejstříku a (chybnými) údaji poskytovanými webovou službou. 
172  Jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí 

insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které 

jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání. 

173  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 2. 2009 č.j. 1 VSPH 275/2008-B-42 (KSPA 48 INS 1646/2008). 
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(po svém přihlášení), půjde o částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky dle § 184 

ve spojení s § 187.
174

 

Změnou výše přihlašované pohledávky ve smyslu ustanovení § 192 odst. 4 IZ je 

vždy jen zvýšení pohledávky. Pokud věřitel kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení 

výši pohledávky naopak sníží, je třeba takový procesní úkon věřitele chápat vždy jako 

částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky. Částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky 

přitom může věřitel učinit kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení, a nikoliv jen 

do přezkoumání pohledávky dle § 192 odst. 4.
175

 

Od změny výše pohledávky je třeba odlišovat jiné změny pohledávky, např. 

změnu pořadí. Vrchní soud v Praze opakovaně judikoval
176

, že omezení přihlášky 

věřitele v rozsahu požadovaného zajištění je třeba chápat jako změnu přihlášky, která 

(vyjma výše přihlášené pohledávky) již není po uplynutí přihlašovací lhůty dle § 192 

odst. 4 IZ přípustná. Změní-li tedy věřitel přihlášku své pohledávky ze zajištěné 

na nezajištěnou až po přihlašovací lhůtě, nemělo být k takové změně přihlášky dle § 173 

a § 192 odst. 4 IZ přihlíženo, přestože tak učinil ještě před přezkumným jednáním, 

neboť změna pohledávky (vyjma změny její výše) je po uplynutí lhůty k jejímu 

přihlášení dle § 192 odst. 4 IZ nepřípustná.  

4.4.5 Přezkoumání pohledávek 

Jak bylo uvedeno výše, přihlášky pohledávek se podávají u insolvenčního soudu. 

Insolvenční soud poté zjišťuje, zda byla přihláška podána včas či zda nebyla adresována 

jinému soudu. Insolvenční soud přihlášky pohledávek průběžně doručuje insolvenčnímu 

správci k přezkumu. Insolvenční správce by měl pohledávky přezkoumávat zejména 

podle přiložených dokladů, podle účetnictví dlužníka nebo podle jeho evidence vedené 

podle zvláštního právního předpisu
177

. Současně by měl insolvenční správce vyzvat 

dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. V případě potřeby by měl 

                                                           
174  Richter, O.: Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 200. 
175  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 2 2012, č.j. 2 VSPH 59/2012-P3-12 (KSPL 29 INS 7941/2011). 

176  Např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 1. 2013, č.j. 1 VSPH 1508/2012-B-20 (KSUL 43 INS 5530/2012) či 

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 2. 2015, č.j. 4 VSPH 312/2015-B-15 (KSPL 27 INS 37728/2013). 
177  zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Ve znění pozdějších předpisů 
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insolvenční správce o pohledávkách provést nezbytná šetření a využít součinnosti 

orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout (viz § 188 odst. 1 IZ). 

Je-li přihláška pro vady či neúplnost nepřezkoumatelná, vyzve insolvenční 

správce věřitele k doplnění či opravě ve lhůtě 15 dnů (může stanovit i delší lhůtu). 

Ve výzvě musí věřitele poučit, jak má opravu či doplnění provést a upozornit ho, že 

pokud tak neučiní, předloží ji insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se 

k přihlášce pohledávky nepřihlíží (viz § 188 odst. 2 IZ). 

Insolvenční správce v souladu s ustanovením § 189 IZ průběžně sestavuje a 

doplňuje seznam přihlášených pohledávek
178

, který by měl uzavřít neprodleně 

po skončení lhůty k podání přihlášek pohledávek. Seznam přihlášených pohledávek 

poté insolvenční soud zveřejní v insolvenčním rejstříku
179

.  

K přezkoumání přihlášených pohledávek pak dochází na přezkumném jednání 

nařízeném insolvenčním soudem (viz § 190 odst. 1 IZ). Při tomto jednání může 

insolvenční správce změnit stanovisko, které zaujal k jednotlivým pohledávkám 

v seznamu přihlášených pohledávek (viz § 192 odst. 2 IZ). Přezkumné jednání je 

zvláštním druhem soudního jednání. Výsledkem přezkumného jednání je buď zjištění 

pohledávek věřitelů nebo jejich popření co do pravosti, výše nebo pořadí. Tento 

výsledek je zaznamenán v protokolu o přezkumném jednání a slouží jako podklad 

pro uspokojování pohledávek v rámci insolvenčního řízení.
180

 

                                                           
178  U pohledávek, které popírá, to insolvenční správce výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se 

nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v seznamu 

uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku, 

výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí 

pohledávky vykonatelné a pohledávky přihlášené jako podmíněné osobami, od kterých může věřitel požadovat plnění podle 

§ 183 odst. 1 a 2. 
179  Seznam přihlášených pohledávek musí být zveřejněn nejpozději 15 dnů přede dnem, kdy se o nich má konat přezkumné 

jednání, a má-li se přezkumné jednání konat do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, nejpozději 10 dnů přede 

dnem, kdy se o nich má konat přezkumné jednání. 

180  Mlčochová E. Postup insolvenčního správce při přezkoumání pohledávky vzniklé na základě neúčinného úkonu dlužníka. 

Bulletin advokacie 9/2012, str. 26. 
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4.4.5.1 Popření pohledávky obecně 

Popření pohledávky je procesním úkonem. Z toho vyplývá, že samotné popření 

pohledávky musí mít stanovené náležitosti. Pohledávky mohou v souladu s ustanovením 

§ 192 odst. 1 IZ popírat následující osoby: 

a) insolvenční správce, 

b) dlužník a 

c) přihlášení věřitelé. 

Popření pohledávky dlužníkem nemá obecně vliv na její zjištění. Účinkem 

takového popření však je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její pravosti 

nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek 

exekučním titulem (viz § 192 odst. 3 IZ). 

Pro popření pohledávky dlužníkem v oddlužení však platí specifická pravidla. 

Popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má v souladu s ustanovením § 

410 odst. 2 IZ za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření 

pohledávky insolvenčním správcem (nemá však vliv na hlasovací právo)
181

. Pro toto 

popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního 

správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo 

před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky 

oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení 

pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla 

popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku. Stejně tak má popření 

pohledávky dlužníkem v reorganizaci tytéž účinky jako popření pohledávky 

insolvenčním správcem; takové popření však nemá vliv na hlasovací právo (viz § 336 

odst. 2 IZ). Výše popsané účinky popření pohledávky dlužníkem dopadají pouze na 

nezajištěné pohledávky. Zajištěné pohledávky nejsou popěrným právem dlužníka 

dotčeny ani při schválení oddlužení.
182

 Dle mého názoru tak v případě, kdy dlužník 

popře nevykonatelnou zajištěnou pohledávku věřitele, není takový věřitel oprávněn 

                                                           
181  Ustanovení § 51 odst. 2 IZ tím však není dotčeno. 
182  Kozák J. Insolvenční poradna. Konkursní noviny. 21/2010, dostupné z: http://www.konkursni-noviny.cz/clanek/poradna-

konkursnich-novin-147 
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k podání žaloby na určení popřené pohledávky a taková žaloba by měla být dle 

ustanovení § 160 odst. 4 IZ odmítnuta. 

Přihlášený věřitel může v souladu s ustanovením § 200 IZ popřít pohledávku 

jiného věřitele.
183

 Popření pohledávky věřitelem má na rozdíl od popření pohledávky 

dlužníkem (viz výše) vliv na zjištění pohledávky. Výjimkou je reorganizace, neboť 

v souladu s ustanovením § 336 odst. 4 IZ nemá popření pohledávky přihlášeným 

věřitelem po dobu trvání reorganizace vliv na zjištění popřené pohledávky. Popření je 

třeba učinit písemně na formuláři, jehož náležitosti jsou upraveny v ustanovení § 22a 

Vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenční řízení. Popření musí být doručeno 

insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného 

jednání o popřené pohledávce. Jestliže insolvenční soud popření pohledávky neodmítne, 

považuje se popření za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své 

popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil (viz § 200 odst. 5 IZ). Přihlášený 

věřitel, který popřel pohledávku, je povinen složit do 15 dnů po skončení přezkumného 

jednání o popřené pohledávce u insolvenčního soudu jistotu na náklady řízení 

incidenčního sporu ve výši 10.000,- Kč. Nebylo-li v době konání přezkumného jednání 

o popřené pohledávce ještě rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, neskončí tato lhůta 

dříve než uplynutím 10 dnů od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (viz § 202 odst. 3 

IZ). Nebude-li jistota složena, nebo nedoloží-li přihlášený věřitel insolvenčnímu soudu, 

že povinnost složit jistotu podle zákona nemá, insolvenční soud žalobu, kterou 

přihlášený věřitel uplatnil popření pohledávky, odmítne (viz § 202 odst. 5 IZ). 

K opožděnému složení jistoty se nepřihlíží.
184

 Jestliže věřitel učiní podání na 

předepsaném formuláři pro popření pohledávky přihlášeným věřitelem a řádně jej 

vyplní, není z obsahového hlediska pochyb o tom, čeho se jím domáhá. Z toho, že 

popírající věřitel nevtělí do formuláře pro popření pohledávky návrh na znění výroku 

rozhodnutí insolvenčního soudu (což ostatně vzhledem k uspořádání formuláře ani 

učinit nemůže), nelze dovozovat, že by takové podání postrádalo některou ze zákonem 

požadovaných náležitostí.
185

 

                                                           
183  Právo věřitele popřít pohledávku jiného přihlášeného věřitele bylo do IZ zakotveno novelou provedenou zákonem 

č. 69/2011 Sb., který nabyl účinnosti dnem 31. 3. 2011. 

184  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 4. 2013, č.j. 101 VSPH 105/2013-48 (MSPH 88 INS 19378/2012). 

185  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 7. 2014, č.j. 3 VSPH 449/2014-B-19 (KSPA 60 INS 20837/2013) 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgeyv6nrz
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Insolvenční správce a dlužník činí popěrný úkon na jednání. Přihlášení věřitelé 

musí popření doručit insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem 

konání přezkumného jednání o popřené pohledávce (viz § 200 odst. 2 IZ). Po uplynutí 

stanovené lhůty již nelze měnit uplatněný důvod popření. 

Pohledávky mohou být popřeny, co do: 

a) pravosti,  

b) výše či 

c) pořadí. 

O popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka 

nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela (viz § 193 IZ), jinými 

slovy, že pohledávka v hmotném právu vůbec neexistuje, nebo že sice v hmotném právu 

existuje, ale nikoli jako právní nárok.
186

  

O popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův 

závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně 

uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky (viz § 194 IZ). Popření pohledávky tedy 

bude na místě, pokud pohledávka částečně vůbec nevznikla, částečně zanikla, či je 

částečně promlčená. Popření výše pohledávky nemá vliv na její pořadí (viz § 196 odst. 

1 IZ). 

O popření pohledávky co do jejího pořadí pak jde tehdy, je-li namítáno, že 

pohledávka má méně výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, 

nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění. Ten, kdo popírá pořadí 

pohledávky, musí současně uvést, v jakém pořadí má být pohledávka uspokojena (viz § 

195 IZ). Popření pořadí pohledávky nemá vliv na pravost nebo výši pohledávky (viz § 

196 odst. 1 IZ). Popření práva na uspokojení pohledávky ze zajištění má u zajištěného 

věřitele, který může tuto pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku 

poskytnutého k zajištění, tytéž účinky jako popření pravosti pohledávky (viz § 196 odst. 

2 IZ). 

                                                           
186  Richter, O.: Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 204. 
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Výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce v souladu 

s ustanovením § 197 odst. 1 IZ do seznamu přihlášených pohledávek (takto upravený 

seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání). 

4.4.5.2 Popření nevykonatelné pohledávky 

Věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena 

při přezkumném jednání, by měl insolvenční správce nebo insolvenční soud 

při přezkumném jednání poučit o dalším postupu. Věřitele, který se přezkumného 

jednání nezúčastnil (nebo věřitele, který se sice přezkumného jednání zúčastnil, avšak 

nebyl vůbec poučen či byl poučen nesprávně
187

), musí o popření jeho pohledávky 

vyrozumět insolvenční správce (viz § 197 odst. 2 IZ). Náležitosti tohoto vyrozumění 

jsou upraveny v § 13 Vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenční řízení. 

Jelikož přezkumná jednání probíhají nezřídka velmi hekticky a atmosféra může 

být napjatá, bude vše záležet na písemném protokolu z přezkumného jednání (popř. 

na zvukovém záznamu) a na doslovném textu poučení. Je totiž možno ve prospěch 

věřitelů dovodit, že i přítomný věřitel, který neobdržel písemné vyrozumění o popření 

své pohledávky, se i v případě zmeškání 30denní lhůty ode dne konání přezkumného 

jednání může dovolat zachování možnosti podání incidenční žaloby, pokud nebyl 

protokolárně řádně a úplně poučen, jak má v insolvenčním řízení postupovat. Osobou 

poskytující toto poučení pak může být jak insolvenční soud, tak insolvenční správce, 

v praxi to však činí na přezkumném jednání vždy soud.
188

 

Insolvenční správci často chybují v tom, že vyrozumění o popření pohledávky 

zašlou přímo věřiteli, který má zástupce, a nikoliv tomuto zástupci. Dokud však není 

zástupci věřitele s procesní plnou mocí vyrozumění doručeno, nelze dovozovat, že 

věřiteli uplynula lhůta k podání incidenční žaloby.
189

 

Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, 

mohou v souladu s ustanovením § 198 odst. 1 IZ uplatnit své právo žalobou na určení 

                                                           
187  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2011, sp. zn. 29 Cdo 3582/2010. 
188  Sigmund A. Pohledávky věřitelů, Bulletin advokacie 9/2012, str. 23. 

189  Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 11. 2014,  č.j. 3 VSOL 726/2014-P2-8 (KSOS 25 INS 1851/2014). 
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u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Lhůta k podání žaloby však 

neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. 

Jedná se o hmotněprávní lhůtu (žaloba musí být nejpozději poslední den lhůty doručena 

soudu). 

Žaloba se podává vždy proti insolvenčnímu správci. Popře-li za trvání účinků 

schváleného oddlužení pohledávku se správcem i dlužník, měla by určovací žaloba 

směřovat proti oběma popírajícím. Popřel-li nevykonatelnou pohledávku jen 

insolvenční správce, nebo jen dlužník, je za trvání účinků schváleného oddlužení 

pasivně legitimován toliko popírající.
190

 Jestliže však insolvenční správce 

ve vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ neinformoval věřitele ve smyslu § 410 odst. 2 IZ 

o účincích popření jeho pohledávky dlužníkem pro případ, že bude schváleno jeho 

oddlužení, a věřitele neupozornil, že žalobu má podat i proti popírajícímu dlužníku, pak 

věřiteli doručením tohoto neúplného správcova vyrozumění nepočala běžet 

patnáctidenní lhůta k podání žaloby vůči dlužníku.
191

 Věřitelé nevykonatelné 

pohledávky, která byla v reorganizaci popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy taktéž 

vůči dlužníku (viz § 336 odst. 2 IZ). 

V žalobě může věřitel uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze 

skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení 

přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se dozvěděl později proto, že mu 

kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí 

dlužníkova závazku (viz § 198 odst. 2 IZ). 

Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou 

vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby. Žalovaný je v takovém případě 

povinen prokázat důvod popření podle § 199 IZ (viz § 198 odst. 3 IZ). 

Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené 

co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém 

případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření (viz § 198 odst. 1 IZ). 

                                                           
190  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 2. 2010, sp. zn. 15 Cmo 245/2009. 

191  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 2. 2010, č.j. 1 VSPH 544/2009-P6 (KSUL 45 INS 857/2008). 
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4.4.5.3 Popření vykonatelné pohledávky 

Insolvenční správce a v některých případech dlužník (viz ustanovení § 336 odst. 2 

a 410 odst. 2 IZ), který popřel vykonatelnou pohledávku (pohledávku, která byla 

přezkoumána jako vykonatelná
192

), podává do 30 dnů od přezkumného jednání 

u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který 

vykonatelnou pohledávku přihlásil (viz § 199 odst. 1 IZ). 

Jiné pravidlo se však uplatní v případě, že dojde k popření pořadí vykonatelné 

pohledávky. Spor o pořadí pohledávky pro účely jejího uspokojení v insolvenčním 

řízení je (bez ohledu na to, zda jde o pohledávku vykonatelnou) vždy sporem 

zahajovaným věřitelem, který pohledávku přihlásil (přihlášeným věřitelem). Jinými 

slovy, je-li popřeno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění v poměrech 

předvídaných ustanovením § 196 odst. 2 IZ, pak bez ohledu na důvody popření (tj. 

bez ohledu na to, zda je popřena /jen/ pravost /existence/ pohledávky vůči osobnímu 

dlužníku /odlišnému od zástavního dlužníka, ohledně jehož majetku je vedeno 

insolvenční řízení/, nebo zda je popřeno /jen/ právo na uspokojení ze zajištění /aniž by 

byla zpochybněna existence pohledávky vůči osobnímu dlužníku/, popř. zda je popřena 

jak existence pohledávky, tak i právo na uspokojení ze zajištění), podává žalobu 

na určení práva na uspokojení pohledávky ze zajištění věřitel pohledávky. Žalobu 

na popření práva na uspokojení pohledávky ze zajištění podanou insolvenčním 

správcem, jenž s účinky podle ustanovení § 196 odst. 2 IZ popřel právo na uspokojení 

pohledávky ze zajištění, soud jako podanou neoprávněnou osobou odmítne (§ 160 odst. 

4, věta první IZ) ustanovení § 198 odst. 3 IZ v daných poměrech aplikovat nelze.
193

 

Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky lze uplatnit jen 

skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto 

rozhodnutí. Důvodem popření nemůže být jiné právní posouzení věci (viz § 199 odst. 2 

                                                           
192  Soudní praxe do 31. 12. 2013 víceméně akceptovala postup, kdy insolvenční správce (bez ohledu na to, co v přihlášce uvedl 

věřitel) zařadil pohledávku do seznamu jako ne/vykonatelnou podle svého uvážení. Podle ustanovení § 191 odst. 2 IZ ve znění 

účinném od 1. 1. 2014 však již platí, že v pochybnostech rozhodne o tom, zda se pohledávka považuje pro účely jejího 

přezkoumání za vykonatelnou, do skončení přezkumného jednání insolvenční soud; učiní tak usnesením, které se nedoručuje a 

proti němuž není přípustný opravný prostředek. Dle mého názoru by pak sám insolvenční správce neměl být oprávněn 

pohledávku uplatněnou jako vykonatelnou zařadit do seznamu jako nevykonatelnou.  

193  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2013, sen. zn. 29 ICdo 11/2012, uveřejněné pod číslem 66/2013 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek. 
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IZ). V incidenční žalobě pak mohou být uplatněny pouze skutečnosti, pro které byla 

pohledávka popřena (viz § 199 odst. 3 IZ). 

4.4.6 Zjištění pohledávky 

Ustanovení § 201 IZ určuje, kdy je pohledávka zjištěna. Jedná se o následující 

případy: 

a) jestliže ji nepopřel insolvenční správce ani žádný z přihlášených věřitelů; 

b) jestliže ji nepopřel insolvenční správce a insolvenční soud odmítl její 

popření přihlášeným věřitelem; 

c) jestliže insolvenční správce nebo přihlášený věřitel, který ji popřel, vezme 

své popření zpět
194

; 

d) rozhodnutím insolvenčního soudu ve sporu o její pravost, výši nebo 

pořadí
195

 a 

e) vykonatelná pohledávka je zjištěna také tehdy, jestliže insolvenční správce 

nepodal včas žalobu o její popření nebo byla-li taková žaloba zamítnuta 

anebo řízení o ní skončilo jinak než rozhodnutím ve věci samé. 

Popře-li úspěšně některý z věřitelů nebo insolvenční správce při přezkumném 

jednání pravost nevykonatelné pohledávky jiného přihlášeného věřitele (§ 198, § 200 

IZ) zaniká účast přihlášeného věřitele v rozsahu takové pohledávky v insolvenčním 

řízení již s právní mocí rozhodnutí insolvenčního soudu ve sporu o její pravost. O tom 

lze přihlášeného věřitele uvědomit usnesením, jímž se upravuje vedení řízení. 

Ustanovení § 185 IZ nebo § 94 odst. 4 OSŘ nelze v takovém případě aplikovat ani 

přiměřeně.
196

 

IZ pak upravuje též postup v případě uplatnění nadhodnocené (neopodstatněné) 

pohledávky. Bude-li po přezkoumání postupem podle IZ přihlášená pohledávka zjištěna 

                                                           
194  Dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2009, sen. zn. 29 NSCR 18/2009, uveřejněné pod číslem 64/2010 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek, může k účinnému zpětvzetí popření pravosti nevykonatelné pohledávky insolvenčním 

správcem dojít do doby, než marně uplyne lhůta stanovená věřiteli popřené pohledávky k podání incidenční žaloby u 

insolvenčního soudu a podá-li věřitel včas žalobu o určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky, pak do doby, než 

rozhodnutí insolvenčního soudu o této žalobě nabude právní moci. 

195  Jak vyplývá z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 3. 2013, č.j. 1 VSPH 357/2013-P18-8 (KSPH 35 INS 5516/2011), 

účast přihlášeného věřitele v insolvencím řízení končí již právní mocí rozsudku, jímž byla incidenční žaloba věřitele na určení 

pravosti popřené nevykonatelné pohledávky zamítnuta. Není na místě postup dle ustanovení § 185 IZ.  

196  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 3. 2013, č.j. 1 VSPH 357/2013-P18 (KSPH 35 INS 5516/2011). 
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tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, 

k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna (viz § 178 

odst. 1 IZ). Stejně tak platí, že bude-li po přezkoumání postupem podle IZ přihlášená 

zajištěná pohledávka zjištěna tak, že věřitel má právo na uspokojení této pohledávky 

v rozsahu menším než 50 % její výše nebo že má právo na uspokojení ze zajištění 

v pořadí horším, než uvedl v přihlášce pohledávky, k jeho právu na uspokojení této 

pohledávky ze zajištění se v insolvenčním řízení nepřihlíží (viz § 179 odst. 1 IZ). 

Skutečná výše se počítá ke každé přihlášené pohledávce zvlášť (pohledávka proto 

nelze pro tyto účely sčítat, a to i kdyby byly uplatněny jednu přihláškou pohledávky).
197

 

Věřitelům, kteří takovou pohledávku přihlásili, může insolvenční soud na návrh 

insolvenčního správce uložit: 

a) aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatili částku, kterou určí se 

zřetelem ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky, 

nejvýše však částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, 

ve kterém byla zjištěna (§ 178 odst. 1 IZ) či 

b) aby ve prospěch zajištěných věřitelů, kteří přihlásili pohledávku se 

zajištěním ke stejnému majetku, zaplatil částku, kterou určí se zřetelem 

ke všem okolnostem uplatnění a přezkoumání práva na uspokojení 

ze zajištění, nejvýše však částku, o kterou hodnota zajištění uvedená 

v přihlášce převýšila hodnotu zjištěného zajištění (§ 179 odst. 1 IZ). 

O povinnosti zaplatit do majetkové podstaty popsanou sankci rozhodce 

insolvenční soud v incidenčním sporu, kde žalobcem bude insolvenční správce a 

žalovaným nositel popřené pohledávky.
198

 

Výše uvedené důsledky se neuplatní: 

a) záviselo-li rozhodnutí insolvenčního soudu o výši přihlášené pohledávky 

na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu, resp. záviselo-li rozhodnutí 

                                                           
197  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 10. 2010, č.j. 1 VSPH 892/2010-P14-7 (KSUL 2401/2010). 
198  Maršíková J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. 

vydání. Praha: Leges. 2014, str. 310. 
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insolvenčního soudu o výši zajištěné přihlášené pohledávky na znaleckém 

posudku nebo na úvaze soudu nebo 

b) vzal-li věřitel účinně zpět předtím, než nastal účinek, na základě kterého se 

podle tohoto zákona nepřihlíží k popřené části pohledávky popřenou část 

pohledávky tak, aby byla zjištěna alespoň ve výši 50% po částečném zpětvzetí, 

resp. vzal-li věřitel účinně zpět předtím, než nastal účinek, na základě kterého se 

podle tohoto zákona nepřihlíží k popřené části práva na uspokojení ze zajištění 

příslušnou část práva na uspokojení ze zajištění (viz § 178 odst. 2 a § 179 odst. 2 

IZ). 

Za splnění výše uvedené povinnosti věřitele zaplatit určitou částku ručí osoby, 

které přihlášku pohledávky podepsaly. V případě, že jde o zástupce na základě plné 

moci, však za splnění této povinnosti ručí osoby, které zástupce k takovému úkonu 

zmocnily, nejde-li o zastupování v rozsahu obvyklém pracovnímu zařazení nebo funkci. 

To neplatí, je-li věřitelem stát nebo Česká národní banka (viz § 181 IZ). 

Dále je třeba zohlednit, že výše uvedenou povinnost nelze uložit věřiteli, který 

práva spojená s nezjištěnou pohledávkou v průběhu řízení nevykonával (viz § 180 IZ). 

Sankce může být uložena jen za výkon aktivních práv spojených s přihlášenou 

pohledávkou a to ještě ne všech, které IZ upravuje. Podmínkou pro uložení sankce musí 

být, že se rozsah (intenzita) vykonávaných práv mění ve vazbě na výši či pořadí 

přihlášené pohledávky (čímž může dojít k jejímu zneužití) a zároveň musí dojít k 

prokázání příčinné souvislosti mezi přihlášením neoprávněné pohledávky, věřitelem 

vykonávanými právy s nimi spojenými a důsledky výkonu těchto práv pro průběh 

insolvenčního řízení.
199

 Sankcionovaným jednáním tak není výsledek přezkumu, ale 

jednání spočívající v manipulacích s hlasováním na schůzi věřitelů činěných za účelem 

posílení vlivu věřitelů ve věřitelských orgánech.
200

 Věřitelé tak mnohdy volí pasivní 

taktiku do doby, než proběhne přezkum jejich pohledávky a snaží se tak preventivně 

plnit hypotézu § 180 IZ o nevykonávání práv. Takový přístup je sice logický, avšak 

                                                           
199  Pachl L. Sankce za neoprávněně přihlášenou pohledávku. Konkursní noviny 24-25/2010, dostupné z: http://www.konkursni-

noviny.cz/clanek/sankce-za-neopravnene-prihlasenou-pohledavku 
200  Richter, O.: Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 117. 
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zcela proti duchu a důvodům přijetí IZ, který má pozici věřitelů a jejich aktivitu naopak 

posilovat a dávat jim k tomu příležitosti zákonem dříve nenabízené.
201

 

  

                                                           
201  Ševčík D. Apendix insolvenčního zákona – povinnost věřitelů platit do majetkové podstaty v závislosti na výsledku přezkumu 

přihlášek. Bulletin advokacie 3/2010, str. 29. 
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4.5 USPOKOJOVÁNÍ POHLEDÁVEK 

Jednou z hlavních zásad insolvenčního řízení je, aby bylo dosaženo rychlého, 

hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů (viz § 5 písm. a) IZ). 

Přihlášené pohledávky (a pohledávky podle ustanovení § 165 odst. 2 IZ, na které 

se hledí jako by byly přihlášené) se uspokojují poměrně spolu s ostatními pohledávkami 

stejného pořadí. V souladu s ustanovením § 165 odst. 1 IZ je uspokojení pohledávky 

závislé na způsobu řešení úpadku. Při konkursu jsou pohledávky uspokojovány v rámci 

(částečného) rozvrhu, při reorganizaci plněním reorganizačního plánu a v případě 

oddlužení plněním při oddlužení. 

Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené se 

v souladu s ustanovením § 168 a 169 IZ uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí 

o úpadku. Ve vztahu k přihlášeným pohledávkám se tak jedná o přednostní pohledávky. 

Naopak podřízené pohledávky a pohledávky společníků nebo členů dlužníka 

vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu lze podle ustanovení § 172 

odst. 1 IZ v insolvenčním řízení uhradit až po úplném uhrazení všech pohledávek, 

kterých se týká insolvenční řízení (s výjimkou pohledávek uvedených v § 170). 

Přihlášené pohledávky zajištěné jsou přednostně uspokojovány v rozsahu zajištění 

před přihlášenými pohledávkami nezajištěnými.
202

 

S účinností od 1. 1. 2014 zákonodárce v nově vloženém odstavci 3 zdůraznil, že 

výše zmíněným postupem lze uspokojit v insolvenčním řízení z majetkové podstaty 

pouze pohledávky, o kterých tak stanoví tento zákon, přičemž uspokojení jiných 

pohledávek je vyloučeno.
203

 

Není-li stanoveno jinak, plnění poskytnuté věřiteli po rozhodnutí o úpadku 

postupem podle tohoto zákona k uspokojení jeho pohledávky se započte v tomto pořadí: 

i. jistina, 

ii. úroky, 

iii. úroky z prodlení a 

                                                           
202  Richter, O.: Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 7.  

203  Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 578. 
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iv. náklady spojené s uplatněním pohledávky (viz § 165 odst. 4 IZ). 

K doplnění pořadí, v jakém se započítává plnění poskytnuté věřiteli po rozhodnutí 

o úpadku v souladu s IZ, došlo taktéž Revizní novelou s účinností od 1. 1. 2014. 

Dle důvodové zprávy je toto praktické nejen pro dlužníka, ale i pro dlužníkovy 

spoludlužníky a ručitele. 

4.5.1 Uspokojování pohledávek v konkursu 

Jak již bylo výše uvedeno, při konkursu jsou pohledávky obecně uspokojovány 

v rámci (částečného) rozvrhu, ovšem s následujícími výjimkami. 

Pohledávky, které se uspokojují kdykoli v průběhu konkursního řízení 

(pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky jím postavené na roveň a zajištěné 

pohledávky v rozsahu stanoveném v § 167 a 298) se uspokojují před rozvrhem (viz § 

305 odst. 1 IZ). Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň 

postavené, jakož i náklady, které souvisí se správou majetkové podstaty, se hradí 

z výtěžku zpeněžení (viz § 296 odst. 1 IZ). Nestačí-li výtěžek zpeněžení ke krytí 

pohledávek a nákladů podle § 296 odst. 1, lze ke krytí odměny a hotových výdajů 

insolvenčního správce, pohledávek věřitelů vzniklých za trvání moratoria ze smluv 

podle § 122 odst. 2, pohledávek věřitelů z úvěrového financování a nákladů spojených 

s udržováním a správou majetkové podstaty použít prostředků získaných zálohou 

na náklady insolvenčního řízení nebo zálohou poskytnutou věřitelským výborem. 

Ustanovení § 305 odst. 2 IZ pak stanoví následující pořadí jejich uspokojení pro případ, 

že dosažený výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty nestačí k uspokojení všech těchto 

pohledávek. 

i. odměna a hotové výdaje insolvenčního správce (§ 168 odst. 1 písm. a) 

IZ), 

ii. pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle § 122 

odst. 2, 

iii. pohledávky věřitelů z úvěrového financování (§ 41 IZ), 

iv. náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty (§ 168 odst. 

2 písm. b) IZ) a pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců 

vzniklé po rozhodnutí o úpadku (§ 169 odst. 1 písm. a) IZ), 
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v. pohledávky věřitelů na výživném ze zákona (§ 169 odst. 1 písm. e) IZ), 

vi. pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví (§ 169 odst. 1 

písm. b) IZ) a 

vii. ostatní pohledávky (výtěžku zpeněžení podle § 298 odst. 2 lze však 

použít k uspokojení jiných pohledávek až po uspokojení pohledávky 

zajištěného věřitele). 

Před rozvrhem vyčlení insolvenční správce z výtěžku zpeněžení částku 

na předpokládané výlohy, spojené s ukončením řízení (viz § 305 odst. 3 IZ). 

Ostatní pohledávky (s výjimkou zajištěných, o kterých bude pojednáno níže) se 

uspokojují po vydání rozvrhového usnesení.  

Návrh rozvrhového usnesení předkládá insolvenční správce insolvenčnímu 

soudu po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy.
204

 Některé krajské soudy 

vydávaly v určitých případech rozvrhové usnesení jedním usnesením spolu 

s rozhodnutím o schválení konečné zprávy. K této praxi se vyjádřil Vrchní soud v Praze 

ve svém usnesení ze dne 22. 1. 2015, č.j. VSPH 149/2015-B-16 (KSPH 36 INS 

33166/2013), když uvedl, že soud není oprávněn se pokoušet modifikovat znění § 306 

IZ, podle něhož může vydat rozvrhové usnesení až po právní moci usnesení o schválení 

konečné zprávy. 

V návrhu insolvenční správce uvede, kolik má být vyplaceno na každou 

pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek (viz § 306 odst. 1 

IZ). Insolvenční soud přezkoumá věcnou správnost návrhu předloženého insolvenčním 

správcem a poté vydá rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům 

vyplaceny (viz § 306 odst. 2 IZ). Současně určí lhůtu k jeho splnění, která nesmí být delší 

než 2 měsíce od právní moci tohoto usnesení. Věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují 

poměrně vzhledem k výši jejich pohledávky tak, jak byla zjištěna.
205

 

Částky určené pro jednotlivé věřitele v rozvrhovém usnesení jim insolvenční 

správce proplatí na jejich náklad zpravidla ve svém sídle. Částky nepřesahující 500,- Kč 

může složit do úschovy u soudu a věřitele o tom písemně vyrozumět. Obdobně 

                                                           
204  Věřitelé mohou do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku proti ní podat námitky. 
205  Pro zařazení do rozvrhu je u pohledávek vázaných na podmínku rozhodný stav ke dni vydání rozvrhového usnesení. 
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postupuje, jestliže nedojde k proplacení částek určených pro jednotlivé věřitele do 30 

dnů od rozvrhového usnesení pro překážku na jejich straně. O splnění rozvrhového 

usnesení podá insolvenční správce insolvenčnímu soudu zprávu (viz § 307 odst. 2 IZ). 

Vydání rozvrhového usnesení nebrání, jestliže ohledně některé z pohledávek 

z upraveného seznamu přihlášených pohledávek nejsou dosud splněny podmínky 

pro její výplatu nebo jde-li dosud o pohledávku spornou; jde zejména o pohledávky, 

a) kterých se týká odvolání proti konečné zprávě, 

b) ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor (viz § 306 odst. 4 

IZ). 

Částky, které by mohly připadnout na tyto pohledávky, složí insolvenční správce 

do úschovy u insolvenčního soudu. Jakmile odpadnou překážky k jejich výplatě, vydá 

o nich insolvenční soud další rozvrhové usnesení. Pokud se ukáže, že ohledně některé 

z těchto částek nejsou splněny předpoklady pro její zařazení do rozvrhu, vyloučí ji 

insolvenční soud z rozvrhu (viz § 307 odst. 4 IZ). 

Proti rozvrhovému usnesení mohou podat odvolání insolvenční správce, dlužník 

i věřitelé, jejichž pohledávek se toto usnesení týká - doručuje se jim zvlášť (viz § 307 

odst. 1 IZ). 

Dovoluje-li to stav zpeněžení majetkové podstaty
206

, může insolvenční soud 

kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení na návrh insolvenčního správce a se souhlasem 

věřitelského výboru povolit částečný rozvrh (viz § 301 IZ). 

V souladu s ustanovením § 298 IZ je pohledávka zajištěného věřitele uspokojena 

z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla 

zajištěna. Resp. tento výtěžek je zajištěnému věřiteli vydán po odečtení nákladů 

spojených se správou a zpeněžením a částky připadající na odměnu insolvenčního 

správce (při výpočtu této odměny je třeba důsledně zkoumat, v jakém znění se použije 

Vyhláška o odměně a náhradách
207

). Zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil 

                                                           
206  Jestliže tím nebudou dotčena práva zajištěných věřitelů, jestliže jím nemůže být ohrožen rozvrh po konečné zprávě a jestliže je 

navrhované uspokojení pohledávek, zahrnutých do částečného rozvrhu, nepochybné. 

207  K výpočtu odměny insolvenčního správce viz Tomáš M. Výpočet odměny insolvenčního správce v konkursu. epravo.cz, 

dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/vypocet-odmeny-insolvencniho-spravce-v-konkursu-95710.html 
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povinnost podle § 157 odst. 1 IZ, se vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky 

připadající na splnění této povinnosti.  

Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku 

zpeněžení a náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. 

Se souhlasem zajištěného věřitele lze však odečíst náklady i ve větším rozsahu.
208

 Toto 

ustanovení však nelze vykládat tak, že by náklady na správu a zpeněžení věci měly jít 

vždy k tíži zajištěného věřitele. Pakliže i po odečtení nákladů na správu a zpeněžení a 

odměny insolvenčního správce, případně odměny a hotových výdajů uhrazených znalci 

v souladu s ustanovením § 157 odst. 1 IZ, postačuje zůstatek výtěžku zpeněžení 

na plnou úhradu pohledávky zajištěného věřitele, může být pohledávky zajištěného 

věřitele plně uspokojena.
209

 

V praxi vznikají poměrně často problémy již při samotném vymezení pojmu 

správa majetkové hodnoty, resp. nákladů s ní spojených. Správou majetkové podstaty se 

rozumí úkony, které přímo směřují k udržení či zvýšení hodnoty majetku dlužníka, 

který má sloužit k uspokojení pohledávek věřitelů dlužníka. V případě nákladů 

spojených se správou se tedy musí jednoznačně jednat o účelně vynaložené náklady, 

směřující k vytčenému cíli. V případě zajištěného majetku se musí také jednat 

o náklady, které jsou vynaloženy v souladu s pokyny zajištěného věřitele.
210

 Insolvenční 

správci zahrnují velice často mezi náklady spojené se správou bytové jednotky 

pohledávku společenství vlastníků jednotek na vodné/stočné, ohřev teplé vody apod. 

Tyto náklady však nejsou dle mého názoru náklady spojenými se správou nemovitosti 

(bytové jednotky), ale jsou nákladem, který je spojen s užíváním nemovitosti (pokud by 

nemovitost nebyla užívána, tento náklad by nevznikl) a jako takové jsou na vrub 

uživateli nemovitosti, nikoli zajištěnému věřiteli (viz též usnesení Vrchního soudu 

v Praze ze dne 26. 5. 2010 č.j. 1 VSPH 404/2010-B-40 (KSUL 45 INS 2152/2009). 

Často řešenou otázkou též je, zda v případě, kdy byla pronajímána nemovitost 

ve vlastnictví dlužníka, náleží nájemné zajištěnému věřiteli či zda je příjmem majetkové 

                                                           
208  Pakliže si insolvenční správce souhlas s vyššími náklady nezajistí, neměly by jít takové náklady k tíži nezajištěných věřitelů, ale 

insolvenční správce by je měl nést ze svého, resp. na úkor své odměny – viz např. Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 995. 
209  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 10. 2009, č.j. 2 VSPH 594/2009-B-60 (MSPH 79 INS 2373/2008). 
210  Pachl L. Je daň z nemovitostí nákladem spojeným se správou zajištěného majetku? Konkursní noviny 13/2012, dostupné z: 

http://www.konkursni-noviny.cz/clanek/je-dan-z-nemovitosti-nakladem-spojenym-se-spravou-zajisteneho-majetku 
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podstaty. Vrchní soud v Praze uvedl, že pokud nebyly zajištěnému věřiteli 

před zahájením insolvenčního řízení pohledávky nájemného zastaveny, či zástavce 

neudělil zajištěnému věřiteli souhlas k braní těchto užitků ze zástavy, zajištěnému 

věřiteli nesvědčí žádný právní důvod pro vyplacení nájemného jako výtěžku nájmu 

zástavy.
211

 Vrchní soud v Olomouci naopak zastává názor, že finanční prostředky 

z pronájmu majetku zajišťujícího pohledávku věřitele by měly být vydány zajištěnému 

věřiteli.
212

 Osobně se ztotožňuji spíše s názorem Vrchního soudu v Praze. 

Návrh na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli podává insolvenční 

správce insolvenčnímu soudu. Proti tomuto návrhu mohou ostatní věřitelé a dlužník 

podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku. K později 

podaným námitkám se nepřihlíží. Lhůta 7 dnů pro podání námitek proti návrhu 

insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli začne ostatním 

věřitelům a dlužníkovi plynout od zveřejnění tohoto návrhu jedině za předpokladu, že je 

s ním spojeno též poučení podle § 298 odst. 3 věty prvé IZ.
213

 K projednání včas 

podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne 

o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví. Rozhodnutí o návrhu insolvenčního 

správce na vydání výtěžku zpeněžení se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu 

správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu 

podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání
214

. 

Pro pořadí uspokojení zajištěných věřitelů je rozhodující doba vzniku zástavního 

práva nebo doba vzniku zajištění, nedohodnou-li se zajištění věřitelé písemně jinak (viz 

§ 167 odst. 1 IZ). 

Nebude-li zajištěný věřitel plně uspokojen, bude jeho pohledávka uspokojena 

poměrně spolu s ostatními přihlášenými pohledávkami, neboť v neuspokojené části se 

stane pohledávkou nezajištěnou (nebude-li uspokojena ani zčásti, stane se nezajištěnou 

v celé výši). 

Mimo rozvrh, tedy až po uspokojení všech ostatních pohledávek, budou 

uspokojeny podřízené a zůstatkové pohledávky (§ 172 IZ). 

                                                           
211  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 10. 2012, č.j. 3 VSPH 142/2012-B-338 (MSPH 76 INS 3732/2008). 
212  Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 7. 2012, č.j. 2VSOL 327/2012-B-72 (KSBR 31 INS 3579/2010). 
213  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 1. 2015 č.j. 4 VSPH 54/2015-B-27 (KSPA 59 INS 4113/2013). 
214  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 1. 2015, č.j. 3 VSPH 1502/2014-B-183 (MSPH 95 INS 2027/2010). 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrrg4za
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4.5.2 Uspokojování pohledávek v reorganizaci 

Při uspokojování pohledávek v reorganizaci bude záležet zejména na způsobu 

provedení reorganizace a na rozdělení věřitelů do skupin. Při uspokojování pohledávek 

musí být zajištěno, že bude v rámci každé skupiny věřitelů postupováno v rámci každé 

zjištěné pohledávky obdobně. S ohledem na jednotlivé způsoby reorganizace uvedené 

v § 341 IZ
215

, může být pohledávka věřitele uspokojena částečně nebo i v plném 

rozsahu při odložení splatnosti. Pohledávky mohou být uspokojovány v průběhu 

reorganizace nebo až v závěru reorganizace po prodeji majetkové podstaty. Pohledávka 

může být i konvertována do jiného aktiva, např. akcií, majetku z majetkové podstaty. 

Pohledávku může reorganizačním plánem převzít taktéž třetí osoba.
216

 

Zjištěné pohledávky, které vznikly před zahájením insolvenčního řízení se 

uspokojují podle reorganizačního plánu. Není-li IZ nebo reorganizačním plánem 

stanoveno jinak, zanikají účinností reorganizačního plánu práva všech věřitelů 

vůči dlužníkovi, a to i v případě, že svou pohledávku do insolvenčního řízení 

nepřihlásili (viz § 356 odst. 1 IZ). Nejsou-li pohledávky uvedené v reorganizačním 

plánu uspokojovány, lze k jejich vymožení nařídit a vést výkon rozhodnutí či exekuci 

(viz § 360 odst. 1 IZ). 

Jednou z náležitostí reorganizačního plánu je v souladu s ustanovením § 340 

odst. 2 IZ též informace o tom, jak je zajištěno splnění pohledávek, ohledně kterých 

dosud nebyl skončen incidenční spor, a pohledávek vázaných na odkládací podmínku, 

jaká je výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek pro každou skupinu věřitelů, 

do které byly zařazeny, a jaká je celková výše částky určené k uspokojení těchto 

pohledávek podle reorganizačního plánu. 

Podle ustanovení § 337 odst. 2 písm. a) IZ tvoří každý zajištěný věřitel 

samostatnou skupinu. Zajištění věřitelé tak mají nemalý vliv na přijetí, neboť 

                                                           
215  Reorganizaci lze provést zejména prostřednictvím těchto opatření: a) restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v 

prominutí části dluhů dlužníka včetně jejich příslušenství nebo v odkladu jejich splatnosti, b) prodejem celé majetkové podstaty 

nebo její části anebo prodejem dlužníkova podniku, c) vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převodem těchto aktiv 

na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast, d) fúzí dlužníka – právnické osoby s jinou 

osobou nebo převodem jeho jmění na společníka se zachováním nebo změnou práv třetích osob, připouštějí-li to právní 

předpisy o hospodářské soutěži, e) vydáním akcií nebo jiných cenných papírů dlužníkem nebo novou právnickou osobou podle 

písmene c) nebo d), f) zajištěním financování provozu dlužníkova podniku nebo jeho části, nebo g) změnou zakladatelského 

dokumentu nebo stanov anebo jiných dokumentů upravujících vnitřní poměry dlužníka. 

216  Hásová, J. Moravec, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, str. 208. 
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ke schválení reorganizačního plánu soudem je nezbytné
217

, aby jej přijala každá skupina 

věřitelů (viz § 348 odst. 1 písm. c) IZ). V souladu s ustanovením § 349 odst. 1 IZ by 

měli zajištěné věřitelé získat k zajištění svých pohledávek stejný nebo obdobný druh 

zajištění, v témže pořadí, ke stejnému nebo obdobnému majetku dlužníka, případně 

k jinému majetku dlužníka nejméně stejné hodnoty, stanovené ke dni účinnosti 

reorganizačního plánu a obdržet plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti 

reorganizačního plánu se bude rovnat nejméně hodnotě zajištění stanovené 

ve znaleckém posudku. 

Jedním z předpokladů schválení reorganizačního plánu soudem je dle ustanovení 

§ 348 odst. 1 písm. e) IZ to, že pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim 

na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny 

ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem 

a příslušným věřitelem dohodnuto jinak. 

4.5.3 Uspokojování pohledávek v oddlužení 

Uspokojení pohledávky v oddlužení bude záviset na způsobu (formě) oddlužení. 

Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového 

kalendáře. 

Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje obdobně 

podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu (viz § 398 odst. 2 IZ). Při 

tomto způsobu oddlužení však do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník 

nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení. 

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let 

měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, 

v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny 

přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního 

správce mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným 

                                                           
217  Insolvenční soud může v souladu s ustanovením § 348 odst. 2 IZ schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka 

uvedená v odstavci 1 písm. c), jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů 

uvedených v § 335. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou 

v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a 

lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k 

dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána. 
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v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení (viz § 398 odst. 3 IZ). 

Dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud 

stanovit jinou výši měsíčních splátek. Pro účely posouzení, zda a v jakém rozsahu 

stanoví insolvenční soud dlužníku nižší než zákonem určené měsíční splátky, jsou 

rozhodné následující skutečnosti: 

i. dostatečnost dlužníkovy nabídky se zřetelem k zákonem předepsané 50% 

hranici, případně též se zřetelem k dohodám dlužníka s věřiteli o jiné 

výši plnění, 

ii. důvody, které vedly k dlužníkovu úpadku, 

iii. celková výše dlužníkových závazků, 

iv. dosavadní a očekávaná výše dlužníkových příjmů, 

v. opatření, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke 

snížení svých závazků a 

vi. doporučení věřitelů.  

Z výše uvedeného vyplývá, že sociální a majetkové poměry, které dlužníci 

obvykle uplatňují v žádosti o stanovení nižších než zákonem určených splátek, nejsou 

těmi důvody, které zákon stanoví jako hlediska pro posuzování žádosti.
218

 Dlužníkovým 

návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti 

insolvenční soud nepřihlíží (viz § 398 odst. 4 IZ). 

Zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění. Při tomto 

zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu (viz 

§ 398 odst. 3 IZ). Na rozdíl od konkurzu se však neuspokojená část pohledávky 

zajištěného věřitele při plnění splátkového kalendáře neuspokojuje, pohledávka je 

hrazena pouze z výtěžku zpeněžení.
219

 V případě schválení oddlužení plněním 

splátkového kalendáře, zpeněží insolvenční správce majetek, který slouží k zajištění 

nejdříve po zjištění pravosti výše a pořadí zajištěné pohledávky a pouze požádá-li o to 

zajištěný věřitel (viz § 409 odst. 3 IZ). Pohledávky zajištěného věřitele tak nemusejí být 

v oddlužení plněním splátkového kalendáře vůbec uspokojeny, jestliže o to zajištěný 

věřitel nepožádá. Na to navazuje ustanovení § 414 odst. 4 IZ, dle kterého při osvobození 

                                                           
218  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2014, sen. zn. 29 NSCR 53/2012, uveřejněné pod číslem 10/2015 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek. 

219  Hásová, J. Moravec, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, str. 219. 



112 
 

dlužníka od placení určitých pohledávek, zůstává zajištěnému věřiteli, který 

po schválení oddlužení nepožádal o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění 

pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení 

tohoto majetku. 
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ZÁVĚR 

Insolvenční řízení je koncipováno tak, aby došlo k uspořádání majetkových 

vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co 

nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. 

Současná právní úprava umožňuje věřitelům, aby se na probíhajícím 

insolvenčním řízení významnou měrou podíleli. Věřitelé tak sami mohou insolvenční 

řízení zahájit podáním věřitelského insolvenčního návrhu. Mezi další významná práva 

patří možnost ovlivnit způsob řešení úpadku a vybrat osobu insolvenčního správce. 

Věřitelé též schvalují návrh na povolení reorganizace podaný dlužníkem. Dále 

věřitelům náleží volba způsobu oddlužení. IZ věřitelům umožňuje popírat pohledávky 

ostatních přihlášených věřitelů. V neposlední řadě je třeba zmínit taktéž vliv věřitelů na 

správu a zpeněžování majetkové podstaty. 

Jak jsem již uvedla, chce-li věřitel dosáhnout maximálního možného uspokojení 

své pohledávky za dlužníkem, musí se na insolvenčním řízení aktivně podílet. 

V některých případech je však bohužel situace dlužníka taková, že i přes aktivní účast 

neobdrží věřitel žádné či pouze zanedbatelné plnění. Za těchto okolností je pak třeba 

zvážit, zda je vůbec účelné vynakládat další prostředky na vymáhání pohledávky a 

na náklady spojené s účastí v insolvenčním řízení. 

Lze shrnout, že k nejčastějším chybám ze strany věřitelů dochází při podávání 

věřitelského insolvenčního návrhu a při uplatňování pohledávky přihláškou. 

V případě insolvenčních návrhů zpracovaných věřiteli se konkrétně jedná 

o následující nedostatky. 

a) insolvenční návrh nedovoleně odkazuje na přílohy, 

b) chybí přihláška pohledávky či tato vykazuje vady, 

c) není prokázána aktivní legitimace a zejména 

d) nejsou dostatečně vylíčeny okolnosti, které osvědčují úpadek dlužníka. 

V případě podání vadného insolvenčního návrhu věřitel neriskuje jen odmítnutí 

insolvenčního návrhu, ale též případnou peněžitou sankci a je proto třeba věnovat 

přípravě insolvenčního návrhu zvýšenou pozornost. 
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Při podávání přihlášky pohledávky nejčastěji dochází k následujícím chybám. 

a) přihláška je podána po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, 

b) tvrzení o důvodu pohledávky a její výši jsou nedostatečná, 

c) není (řádně) uplatněno zajištění v případě zajištěné pohledávky a 

d) pohledávka je uplatněna jako zajištěná, ačkoli pro věřitele by bylo 

výhodnější přihlásit ji jako nezajištěnou. 

I v tomto případě neriskuje věřitel pouze to, že jeho pohledávka nebude vůbec 

uspokojena, ale i možnou peněžitou sankci, např. při nadhodnocení výše pohledávky. Z 

tohoto důvodu práce předkládá východiska, praktické rady a návody, jak nakládat s 

přihláškou pohledávky věřitele.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že věřitelé sice vykonávají nezanedbatelný vliv 

na insolvenční řízení, současně však mají vysokou míru odpovědnosti. V insolvenčním 

řízení se tedy plně uplatní obecně uznávaná zásada vigilantibus iura scripta sunt 

(bdělým náležejí práva). 

V rigorózní práci jsem se pokusila popsat aktuální právní úpravu postavení 

věřitelů a jejich pohledávek v insolvenčním řízení a současně poukázat na některé 

problémy, které mohou při uplatňování pohledávek vznikat. Právní úpravu postavení 

věřitelů v insolvenčním řízení považuji za velice zdařilou. Výklad některých nejasných 

otázek pak přináší judikatura, na kterou v práci odkazuji. V některých otázkách je však 

rozhodovací praxe insolvenčních soudů, potažmo jednotlivých insolvenčních soudců 

bohužel stále nejednotná. Výstižným příkladem je třeba otázka, zda může věřitel část 

pohledávky přihlásit jako zajištěnou a část jako nezajištěnou, či zda lze do splátkového 

kalendáře při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře zahrnout i nesplatné 

pohledávky. Víceméně kladně hodnotím i Navrhovanou novelu, která se například snaží 

zvýšit ochranu proti tzv. šikanózním insolvenčním návrhům, zamezit odvolání 

insolvenčních správců za účelem ovládnutí insolvenčního řízení jedním věřitelem 

obvykle úzce spolupracujícím s konkrétním insolvenčním správcem či zavést 

mechanismus dokládaní skutečného vlastníka pro věřitele, kteří uplatňují pohledávku 

nabytou krátce před zahájením insolvenčního řízení. 
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RESUMÉ 

The topic of my thesis is the study of creditor status during insolvency 

proceedings. My objective is to provide a description of the current legal regulations of 

creditors and their receivables in insolvency proceedings with a focus on the specific 

problems that may arise during the collection process of receivables during insolvency 

proceedings. 

Czech insolvency proceedings are governed by Act No. 182/2006 Coll., on 

Insolvency and Its Resolution (Insolvency Act), which came into force on January 1, 

2008, replacing the Act No. 328/1991 Coll., on Bankruptcy and Composition. The 

current legal regulation enables creditors to actively participate in insolvency 

proceedings. Creditors are entitled to commence insolvency proceedings by initiating an 

insolvency petition. All documents regarding the insolvency proceedings (e.g. creditors’ 

applications, court’s decisions or insolvency trustee’s reports) are published in the 

public insolvency register. Creditors may thus easily monitor the insolvency 

proceedings. If creditors are dissatisfied with the insolvency trustee, they can vote to 

replace the trustee and also form a creditors’ committee or appoint a creditors’ 

representative. Creditors also have the power to approve the reorganization plan and 

vote to select the consumer bankruptcy resolution (i.e. liquidation of assets or 5-year 

repayment plan). The creditors can also challenge the insolvency trustee’s and the 

court’s decisions. 

The thesis consists of four chapters. The first three chapters provide the 

definitions of debtor and creditor, the collection of receivables, bankruptcy, insolvency 

resolution methods, moratorium and participants of the various insolvency proceedings. 

These chapters also summarize the history of insolvency law in the Czech Republic and 

present European Union regulations in regards to insolvency proceedings. 

The fourth chapter talks exclusively about creditor status during insolvency 

proceedings. This chapter consists of five subchapters which deal with an insolvency 

petition submitted by a creditor, the creditors' institutions that represent the collective 

interests of creditors during insolvency proceedings, different types of receivables and 

the declaration and payment of receivables.  
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ABSTRAKT 

Tématem mé rigorózní práce je postavení věřitelů v insolvenčním řízení. Cílem 

práce je popsat současnou právní úpravu postavení věřitelů a jejich pohledávek 

v insolvenčním řízení a poukázat na některé problémy, které mohou při uplatňování 

pohledávek vznikat. V této souvislosti odkazuji i na zásadní judikáty týkající se věřitelů 

v insolvenčním řízení. Mým záměrem není pokrýt rozebíranou problematiku zcela 

vyčerpávajícím způsobem, což vzhledem k rozsahu práce ani není možné, nýbrž 

poskytnout obecný přehled o daném tématu se zaměřením na v praxi nejčastěji řešené 

otázky. 
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ABSTRACT 

The topic of my thesis is the study of creditor status during insolvency 

proceedings. My objective is to provide a description of the current legal regulations of 

creditors and their receivables in insolvency proceedings with a focus on specific 

problems that may arise during the process of the collection of receivables during 

insolvency proceedings. I also refer to various principal court decisions dealing with 

these issues. The aim of this thesis is not to present a comprehensive description of all 

creditor related issues, but to provide a general summary of the relevant processes and 

to present the most common practical problems and their solutions. 
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