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 Úvod 

Autor této práce působil v době od prosince 2013 do srpna 2017 v pozici 

asistenta soudce u Krajského soudu v Plzni na insolvenčním úseku, kde zpracovával 

veškerou agendu spojenou s insolvenčním řízením, tedy vyhotovoval rozhodnutí 

procesní a rozhodnutí činěná v rámci dohlédací činnosti a rovněž koncepty rozhodnutí 

ve věci samé, včetně rozhodnutí vydávaných v incidenčních řízeních vyvolaných 

insolvenčními řízeními. Od září 2017 až dosud působí v pozici asistenta soudce 

u Vrchního soudu v Praze, rovněž na insolvenčním úseku, a vypracovává koncepty 

rozhodnutí o opravných prostředcích proti veškerým rozhodnutím vydaným 

v insolvenčních řízeních u insolvenčních soudů spadajících do obvodu Vrchního soudu 

v Praze.  

Na základě zkušeností získaných při práci s insolvenčním zákonem 

a souvisejícími předpisy, zejména Vyhláškou o odměně IS, dospěl autor práce k závěru, 

že tyto právní předpisy vykazují přetrvávající nedostatky, se kterými se insolvenční 

soudy (a samozřejmě i další subjekty insolvenčního řízení) opakovaně setkávají.  

Cílem této práce je na uvedené nedostatky způsobující problémy v praxi 

insolvenčních soudů poukázat, a to právě z pohledu osoby, která uvedené právní 

předpisy při výkonu svého povolání běžně aplikuje. Autor si je přitom vědom 

náročnosti a rozsahu úpadkového práva, a proto se snažil svoji kritiku vyjadřovat věcně 

a bez emocí, ale přitom zajímavou a snad i čtivou formou. 

Práce je členěna na pět obsáhlejších částí, některých dále členěných na kapitoly.  

První částí je historický úvod, který (velmi stručně) rekapituluje historii 

úpadkového práva, a to zejména pro zdůraznění skutečnosti, že dále uváděné problémy 

stále přetrvávají s ohledem na dobu, po kterou se úpadkové právo vyvíjí.  

Další část se věnuje obecné části a společným ustanovením insolvenčního 

zákona,
1
 a je co do svého obsahu nejrozsáhlejší, neboť ustanovení nacházející se zde 

jsou pro všechna insolvenční řízení společná a některá se rovněž uplatňují v průběhu 

celého průběhu insolvenčního řízení, bez ohledu na způsob řešení úpadku dlužníka.  

                                                           
1
 Část první a část čtvrtá IZ. 
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Následující dvě části jsou potom věnovány zvláštní části insolvenčního zákona, 

a to konkrétně způsobům řešení úpadku dlužníků konkursem a oddlužením.
2
 Důvodem, 

proč do této práce nebyly zahrnuty též reorganizace a úpadky finančních institucí,
3
 je 

skutečnost, že autor práce se ani s jedním z těchto institutů v průběhu šesti let své 

dosavadní insolvenční praxe nesetkal
4
 a nemohl k nim proto nabídnout žádné praktické 

poznatky.  

Všechny doposud uvedené části jsou zpracovávány ve znění insolvenčního 

zákona účinného do 31. května 2019, a to v prvé řadě proto, že přestože od 1. června 

2019 vstoupilo v účinnost nové znění, přinášející do insolvenčního zákona některé 

značné změny, zejména v souvislosti se způsobem řešení úpadku oddlužením, valná 

většina trvajících insolvenčních řízení i nadále probíhá v režimu zákona účinného právě 

do 31. května 2019, a rovněž proto, že veškeré autorovy zkušenosti s rozhodováním 

v insolvenčním řízením před soudem prvního stupně byly nabyty za účinnosti 

insolvenčního zákona v tomto znění a snahou této práce je představit insolvenční zákon 

právě z praktického hlediska.  

Poslední část je ovšem naopak celá věnována insolvenčnímu zákonu ve znění 

účinném od 1. června 2019, nicméně je v nejmenší míře podpořena zkušenostmi 

získanými praxí. To je zapříčiněno jednak tím, že dosavadní vzorek nových 

insolvenčních řízení vedených v režimu tohoto znění insolvenčního zákona je prozatím 

malý, a jednak tím, že okruh dotčených řízení se z pohledu autora dále zužuje tím, že 

k odvolacímu soudu se budou insolvenční věci dostávat teprve postupně a v menší míře. 

V této části tak budou vyzdviženy ty věci, které už se v praxi stačily projevit, a dále pak 

budou rozebírána ustanovení insolvenčního zákona, u kterých lze očekávat nejasnosti 

nebo problémy. V tomto rozsahu však půjde zejména o úvahy autora práce.  

Celá rigorózní práce pak bude zrekapitulována v závěru, ve kterém budou 

autorem rovněž zdůrazněny některé nejdůležitější poznatky, které z práce vyplývají. 

 

  

                                                           
2
 Hlava první a hlava pátá části druhé IZ. 

3
 Hlavy druhá až čtvrtá části druhé IZ. 

4
 Nutno chápat tak, že po celou dobu autorovy praxe nenastala situace, kdy by mu byl soudcem přidělen 

spis, ve kterém by k takovému způsobu řešení úpadku došlo, jinými slovy autor nečinil žádné úkony 

v řízeních, ve kterých by byl úpadek řešen reorganizací, nebo se jednalo o úpadek finanční instituce. 
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1. Stručná historie úpadkového práva na území Českého státu 

Počátky úpadkového práva obecně sahají až do práva římského a lze je rozdělit 

do pěti období. První úprava byla uvedena v Lex doudecim tabularum, další období 

počíná se zavedením Lex Poetelia Papiria de Nexis, následuje éra započatá Lex Iulia de 

cessione bonorum, čtvrtá je úprava Codexu Theodosianus a poslední velkou římskou 

etapou úpadkového práva je úprava obsažená v Justiniánském kodexu.
5
 

Na území našeho státu nacházíme snahy o úpravu konkursního práva od 

středověku, a to již od díla Tractatus de conturbatoribus sive decoctoribus Benvenuta 

Stracchy, díla Labyrinthus creditorum concurrentium ad litem per debitorem 

communem inter illos causatam Salgada de Samozy nebo Obnoveného zřízení 

zemského. Tyto snahy vyvrcholily vydáním Deklaratorií a Novell v roce 1640, na které 

navazovala další legislativní opatření, která vyústila až v kodifikaci v josefínském 

konkursním řádu z roku 1781.
6
 

V Habsburské monarchii se od první poloviny 19. století začaly objevovat 

pokusy o novou úpravu konkursního práva, které daly vzniknout provizornímu 

konkursnímu řádu pro uherské země z roku 1853. Pro nedůvěru v platné právo však 

věřitelé přistupovali k mimosoudním vyrovnáním s dlužníky, z čehož pramenily dvě 

nařízení z roku 1859 a zákon z roku 1862 o vyrovnávacím řízení v případě zastavení 

platů.
7
 V rakouských zemích byl přijat konkursní řád z roku 1869, nahrazený pro 

rozsáhlou kritiku císařským konkursním řádem z roku 1914 a vyrovnávacím řádem pro 

uherské země z roku 1915. Tyto právní předpisy pak byly přejaty recepčním zákonem 

Československou republikou, kde zůstaly v platnosti až do roku 1931, než byly 

nahrazeny novým konkursním zákonem. Konkursní zákon z roku 1931 byl brzy 

doplněn vládními nařízeními č. 114/1931 a 115/1931 a výnosy ministerstva 

spravedlnosti z července 1931, č. 31.673, 31.441 a 30.701. V platnosti vydržel 

                                                           
5
 Podrobně viz SCHELLE, Karel a Miroslav FRÝDEK. Vývoj konkursního práva. Ostrava: Key 

Publishing, 2010. Právo (Key Publishing), s. 8-26. ISBN 978-80-7418-073-6. 
6
 SCHELLEOVÁ, Ilona. Konkurz a vyrovnání. 3. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, s. 65-71. ISBN 80-

868-6147-3. 
7
 SCHELLE, Karel a Miroslav FRÝDEK. Vývoj konkursního práva. Ostrava: Key Publishing, 2010. 

Právo (Key Publishing), s. 34. ISBN 978-80-7418-073-6. 
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konkursní řád až do roku 1950, kdy jej nahradil občanský soudní řád z roku 1950 

a krátce nato občanský soudní řád z roku 1963.
8
  

V právním řádu České republiky jako samostatného státu bylo úpadkové právo 

poprvé upraveno ZKV, přijatým v roce 1991. Jeho účinnost nastala 1. října 1991, avšak 

s omezením, dle kterého nebylo možné po dobu jednoho roku od účinnosti ZKV 

prohlásit konkurs pro řešení úpadku dlužníka z důvodu platební neschopnosti. Důvodem 

byla obava z řetězového efektu nového zákona, který by mohl vést k situaci, že by 

úpadek jednoho podniku vedl k úpadku dalších.
9
 Tato obava nebyla zcela zažehnána ani 

k 1. říjnu 1992, a omezení účinnosti ZKV bylo proto zákonem č. 471/1992 Sb. 

prodlouženo o dalších šest měsíců do 22. dubna 1993. K plné účinnosti ZKV tak 

paradoxně došlo až v okamžiku, kdy neexistoval stát, ve kterém byl přijat.
10

 Již před 

tímto datem pak došlo k první novelizaci ZKV.
11

 Zde je namístě zmínit, že celkový 

počet novelizací ZKV za jeho více než šestnáctileté účinnosti dosáhl čísla 26, k čemuž 

je třeba připočíst ještě 3 změny dle nálezů Ústavního soudu.
12

 Během přípravy další 

zásadní a velmi rozsáhlé novelizace zákonodárci dovodili, že přínosnější bude 

formulovat zcela nový úpadkový zákon. Výsledkem této původně jen další novelizace 

je insolvenční zákon. 

Insolvenční zákon byl přijat v první polovině roku 2006, jeho účinnost byla 

stanovena nejprve na 1. 7. 2007 a byla následně odložena až na 1. 1. 2008. Od svého 

vzniku zaznamenal ke dni uzavření této práce již 37 novelizací a 2 změny na základě 

nálezů Ústavního soudu.
13

 Není přitom bez zajímavosti, že hned ke čtyřem novelizacím 

                                                           
8
 Podrobně k této úpravě viz. opět např. SCHELLE, Karel a Miroslav FRÝDEK. Vývoj konkursního 

práva. Ostrava: Key Publishing, 2010. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-073-6. 
9
 SCHELLE, Karel a Miroslav FRÝDEK. Vývoj konkursního práva. Ostrava: Key Publishing, 2010. 

Právo (Key Publishing), s. 49. ISBN 978-80-7418-073-6. 
10

 SMRČKA, Luboš, Jan PLAČEK, Jaroslav SCHÖNFELD a Lee LOUDA. Insolvenční řízení: 

(očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona). Praha: Professional Publishing, 2016, s. 53. 

ISBN 978-80-7431-151-2. 
11

 SCHELLEOVÁ, Ilona. Úvod do insolvenčního práva. Ostrava: Key Publishing, 2007. Ekonomie (Key 

Publishing), s. 62. ISBN 978-80-87071-54-0. 
12

 SMRČKA, Luboš, Jan PLAČEK, Jaroslav SCHÖNFELD a Lee LOUDA. Insolvenční řízení: 

(očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona). Praha: Professional Publishing, 2016, s. 17. 

ISBN 978-80-7431-151-2. 
13

 Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009, sp. zn. Pl. ÚS 42/08, a nález Ústavního soudu ze dne 

27. července 2010, sp. zn. Pl. ÚS 19/09. Nálezem ze dne 2. července 2019, sp. zn. Pl. ÚS 2/19, pak 

Ústavní soud dále vyslovil, že „Ustanovení § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017, v části vyjádřené slovem 

„nezajištěného“, bylo v rozporu s čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod ve 

spojení s čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky.“ V tomto případě tedy nedošlo ke zrušení části 

insolvenčního zákona jen proto, že bylo posuzováno již neúčinné znění. 
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došlo již před nabytím účinnosti insolvenčního zákona.
14

 Toto číslo není zdaleka 

konečné, neboť již v průběhu psaní této práce zákonodárci hovoří o rozšíření 

Oddlužovací novely, která nabyla účinnosti dne 1. 6. 2019,
15

 a s ohledem na dosavadní 

vývoj změn insolvenčního zákona nelze vyloučit ani další navazující novely. Jak bude 

dále v této práci popsáno, i přes množství novelizací se insolvenční zákon přitom stále 

potýká s nedostatky, nejasnostmi či přímo rozpory, jimž jsou vystaveny insolvenční 

soudy ve své každodenní praxi.   

Již na základě výše uvedeného (velmi stručného) popisu vývoje úpadkového 

práva je zjevné, že jde o úpravu velmi nesnadnou, která se od svých samotných počátků 

potýká se značnými nedostatky, postupně odstraňovanými četnými novelizacemi, 

případně nahrazovanými zcela novou právní úpravou. 

V této souvislosti může být zajímavým pohledem na úpravu úpadkového práva, 

tak jak byla nastolena v ZKV a jak pokračuje v insolvenčním zákonu, také to, že ZKV 

měl málo ustanovení, stanovil pouze obecná pravidla a na velké množství situací 

nepamatoval nebo je neupravoval. Funkční systém byl proto vytvořen přes četné 

novelizace až judikaturou. V okamžiku, kdy již byly typické situace, opakovaně 

se v průběhu řízení objevující, judikaturou vyřešeny a sjednoceny, nastoupil insolvenční 

zákon, který je mnohem podrobnější, snaží se upravit všechny možné situace, které 

mohou v průběhu insolvenčního řízení nastat, a čím více se doplňuje, tím více 

komplikací vytváří, z čehož pramení další a další novelizace.
16

 

Pro úplnost následuje výčet všech dosavadních novelizací insolvenčního 

zákona.
17

 

zákonem č. 108/2007 Sb. s účinností od 11. 5. 2007 

zákonem č. 312/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2008 

zákonem č. 296/2007 Sb. s účinností od 1. 1. 2008 

zákonem č. 362/2007 Sb. s účinností od 1. 1. 2008 

zákonem č. 458/2008 Sb. s účinností od 1. 1. 2009 

                                                           
14

 Zákony č. 312/2006 Sb., č. 108/2007 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 362/2007 Sb. 
15

 Další novela insolvenčního zákona přehledně: Lidé s dluhy s dětství by mohli být oddluženi 

v mírnějším režimu [online]. [cit. 7. 6. 2019]. Dostupné na: https://www.ceska-justice.cz/2019/06/dalsi-

novela-insolvencniho-zakona-prehledne-lide-dluhy-detstvi-by-mohli-byt-oddluzeni-mirnejsim-rezimu/ 
16

 Soukromý rozhovor s Mgr. Věrou Modlitbovou, předsedkyní senátu Vrchního soudu v Praze, dne 

12. března 2019. 
17

 Údaje převzaté ze systému ASPI ke dni 16. prosince 2019. 
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zákonem č. 163/2009 Sb. s účinností od 9. 6. 2009 

zákonem č. 301/2008 Sb. s účinností od 1. 7. 2009 

zákonem č. 7/2009 Sb. s účinností od 1. 7. 2009 

zákonem č. 217/2009 Sb. s účinností od 20. 7. 2009 

zákonem č. 285/2009 Sb. s účinností od 1. 11. 2009 

zákonem č. 227/2009 Sb. s účinností od 1. 7. 2010 

zákonem č. 260/2010 Sb. s účinností od 10. 9. 2010 

zákonem č. 409/2010 Sb. s účinností od 1. 1. 2011 

zákonem č. 69/2011 Sb. s účinností od 31. 3. 2011 

zákonem č. 241/2010 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 

zákonem č. 73/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 

zákonem č. 139/2011 Sb. s účinností od 27. 5. 2011 

zákonem č. 188/2011 Sb. s účinností od 15. 7. 2011 

zákonem č. 466/2011 Sb. s účinností od 30. 12. 2011 

zákonem č. 217/2009 Sb. (část) s účinností od 1. 1. 2012 

zákonem č. 167/2012 Sb. s účinností od 1. 7. 2012 

zákonem č. 334/2012 Sb. s účinností od 1. 11. 2012 

zákonem č. 396/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013 

zákonem č. 399/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013 

zákonem č. 45/2013 Sb. s účinností od 1. 8. 2013 

zákonem č. 185/2013 Sb. s účinností od 1. 8. 2013 

zákonem č. 294/2013 Sb. s účinností od 1. 1. 2014 

zákonem č. 375/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 

zákonem č. 298/2016 Sb. s účinností od 19. 9. 2016 

zákonem č. 377/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2017 

zákonem č. 64/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 

zákonem č. 183/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 

zákonem č. 291/2017 Sb. s účinností od 1. 12. 2017 
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zákonem č. 182/2018 Sb. s účinností od 1. 10. 2018 

zákonem č. 307/2018 Sb. s účinností od 4. 1. 2019 

zákonem č. 80/2019 Sb. s účinností od 1. 4. 2019 

zákonem č. 31/2019 Sb. s účinností od 1. 6. 2019 

zákonem č. 230/2019 Sb. s účinností od 1. 10. 2019 

zákonem č. 31/2019 Sb. (část) s účinností od 1. 6. 2022 

 

Z výše uvedeného výčtu novelizací je mimo jiné zřejmé, že nejkratší doba, po 

kterou bylo účinné jedno z dosavadních 38 znění insolvenčního zákona, byly 2 dny, 

zatímco nejdelší dva roky.
18

 Frekvence změn je pro ustálenou a jednotnou aplikaci 

insolvenčního zákona insolvenčními soudy příliš vysoká, přičemž jak bude naznačeno 

v této rigorózní práci dále, nelze v žádném případě uzavřít, že současná úprava 

insolvenčního zákona je konečná. 

  

                                                           
18

 ŽÍTEK, K.: Šlo o to zjistit, nakolik nové právní prostředí ovlivnilo efektivitu vymáhání pohledávek: 

rozhovor s Ing. Lubošem Smrčkou, CSc., Konkursní noviny: Spolehlivý právní zdroj. Brno: COOPER 

PRESS, 2017, XX(6), s. 4-6. ISSN 1213-4023 
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2. Obecná část 

2.1. Definice úpadku 

Dříve než budou rozebrány jednotlivé problémy, se kterými se insolvenční 

soudy v průběhu insolvenčního řízení potýkají, je třeba zmínit definici úpadku dle 

insolvenčního zákona. Jde o naprosto zásadní ustanovení, neboť vymezuje samotný 

předmět, kterého se insolvenční řízení týká (a který má ostatně insolvenční zákon již ve 

svém názvu). 

A přesto již zde, ve svém základním a dost možná nejdůležitějším ustanovení 

§ 3 IZ, které definuje úpadek dlužníka, lze nalézt relativně spornou konstrukci, 

zavedenou Akreditační novelou.  

Pro její pochopení je třeba si uvědomit, že insolvenční zákon rozlišuje úpadek ve 

formě platební neschopnosti a ve formě předlužení, které se ve své definici značně liší, 

a každá z těchto forem samostatně (ale i obě dohromady) postačuje k závěru o úpadku 

dlužníka. V § 3 odst. 1 IZ je stanoveno, že  

Dlužník je v úpadku, jestliže má   

a) více věřitelů a 

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

c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen „platební neschopnost“). 

Odstavec 2 pak definuje skutečnosti, které, pokud byť i kterákoli jedna z nich 

nastala, vedou k naplnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. c) IZ. Jde o situaci, kdy 

dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po 

dobu 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze 

splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, 

anebo pokud dlužník nesplní povinnost předložit seznam svých závazků, seznam svého 

majetku a seznam svých zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud. 

V odstavci 3 nalézáme výjimku z předchozích dvou odstavců, která naopak 

popisuje situaci, za které dlužník, který je podnikatelem a vede účetnictví, není 

v platební neschopnosti. Jde o situaci, kdy rozdíl mezi výší jeho splatných peněžitých 

závazků a výší jeho disponibilních prostředků (tzv. „mezera krytí“) stanovený ve 
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výkazu stavu likvidity
19

 je menší než desetina výše jeho splatných peněžitých závazků, 

anebo pokud výhled vývoje likvidity nasvědčuje, že mezera krytí pod desetinu výše 

jeho splatných peněžitých závazků klesne v období, na které se výhled vývoje likvidity 

sestavuje.
20

 Koncepce mezery krytí je taková, že jde o nástroj ekonomického 

vyhodnocení platební schopnosti podniku, který ukazuje, zda je podnik v systémové 

platební neschopnosti, nebo zda došlo k pouze přechodnému zhoršení ekonomiky 

podniku, které je možné ve velmi krátké době překonat. Jde tedy o zjištění aktuálního 

ekonomického stavu ve vztahu k platební schopnosti. Výsledek takového zjištění lze 

použít jak pro poměrně rychlé zjištění úpadku v případě oprávněného insolvenčního 

návrhu, tak k ochraně před insolvenčními návrhy neoprávněnými, resp. šikanózními.
21

 

Odstavec 4 se pak již věnuje úpadku z důvodu předlužení, který je opět vyhrazen 

pouze pro dlužníky, kteří jsou podnikateli, a který nastává, pokud má dlužník více 

věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku (tedy nezáleží na tom, 

zda jsou závazky splatné). 

A zde se právě nachází problém, neboť insolvenční zákon tímto ve svém 

stěžejním ustanovení, od kterého se celé insolvenční řízení odvíjí, pro jednu skupinu 

dlužníků (podnikatelů) zavádí protichůdné vyvratitelné domněnky. Z důvodu platební 

neschopnosti definuje situaci, za které dlužník v úpadku není, aby však zároveň 

v úpadku byl z důvodu předlužení. Jejich vzájemný vztah přitom v insolvenčním zákoně 

není nijak upraven, a ani být nemůže, neboť nelze říct, že jeden z důvodů úpadku má 

přednost. 

                                                           
19

 Dle § 5 vyhlášky č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 IZ: „Ve výkazu stavu likvidity se uvede 

velikost mezery krytí za účelem posouzení, zda taková mezera krytí dosahuje desetiny výše splatných 

peněžitých závazků dlužníka (odst. 1). Výkaz stavu likvidity zahrnuje stranu majetku, stranu závazků 

a komentář zpracovatele, který vysvětluje a doplňuje informace obsažené na straně majetku a na straně 

závazků. Komentář vždy obsahuje prohlášení zpracovatele, že měl k dispozici veškeré podklady, které 

považoval za nezbytné k sestavení výkazu stavu likvidity, a jejich výčet (odst. 2). Strana majetku obsahuje 

souhrn disponibilních prostředků dlužníka a strana závazků souhrn jeho splatných peněžitých závazků 

(odst. 3)“.  
20

 Dle § 14 vyhlášky č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 IZ: „Výhled vývoje likvidity představuje 

krátkodobý plán vývoje oběžných aktiv, krátkodobých závazků a peněžních toků dlužníka. Jeho účelem je 

posouzení schopnosti dlužníka splnit jeho splatné závazky v období, na které se výhled vývoje likvidity 

sestavuje (odst. 1). Výhled vývoje likvidity obsahuje pro období, na které se sestavuje, přehled 

předpokládaných nákladů a výnosů dlužníka, přehled předpokládaných příjmů a výdajů dlužníka 

a přehled předpokládaného vývoje vybraných položek rozvahy dlužníka, včetně odhadovaného výkazu 

stavu likvidity k poslednímu dni tohoto období. Výhled vývoje likvidity dále obsahuje komentář 

zpracovatele, který vysvětluje a doplňuje údaje a informace podle věty první (odst. 2)“. 
21

 ŽÍTEK, K.: Mezera krytí – nové ekonomické kritérium pro posuzování úpadku…; rozhovor s Ing. 

Michalem Kudějem, Konkursní noviny: Spolehlivý právní zdroj. Brno: COOPER PRESS, 2017, XX(4), 

s. 2-5. ISSN 1213-4023; Ing. Michal Kuděj je jedním z autorů konceptu mezery krytí (pozn. autora 

práce). 
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Pro úplnost autor práce dodává, že insolvenční zákon zná ještě pojem hrozící 

úpadek, tedy důvodný předpoklad, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit 

podstatnou část svých peněžitých závazků.
22

 Tento „budoucí úpadek“ by sice jistě 

zasloužil konkrétnější definici, v praxi však lze najít vysvětlení, že jde například 

o situaci, kdy dlužník sice ještě není v platební neschopnosti, avšak výše jeho měsíčních 

splátek převyšuje výši jeho měsíčních příjmů, a je tedy dovoditelné, že jeho úpadek je 

jen otázkou času. 

2.2. Zahájení insolvenčního řízení 

Insolvenční řízení se zahajuje pouze insolvenčním návrhem, přičemž zahájení 

insolvenčního řízení upravuje § 97 IZ, který popisuje, v jaké podobě může být 

insolvenční návrh podán, jakým způsobem může být podán, a stanoví, že byl-li podán 

insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení a nebyl sepsán a podán 

osobou uvedenou v § 390a odst. 1 nebo 2 IZ, nepřihlíží se k němu.
23

  

Tím se dostáváme k pravděpodobně nejproblematičtějšímu ustanovení 

insolvenčního zákona. Akreditační novelou bylo v insolvenčním zákoně zakotveno, že 

dlužník nemůže návrh na povolení oddlužení spojený s insolvenčním návrhem sepsat 

a podat sám, nemá-li právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním 

programu nebo nemá-li vykonanou zkoušku insolvenčního správce, případně nejedná-li 

za něj taková osoba, jde-li o dlužníka – právnickou osobu. Ostatní dlužníci jsou 

odkázáni na služby advokátů, notářů, soudních exekutorů nebo insolvenčních správců, 

přičemž sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení je u takových subjektů 

zpoplatněno, nebo akreditovaných osob, kterým byla rozhodnutím ministerstva udělena 

akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, které sice nárok na odměnu za 

poskytnuté služby nemají, avšak kterých není dostatek.
24

 

Je otázkou, jestli taková úprava není v rozporu s ústavním pořádkem České 

republiky, konkrétně s čl. 36 LZPS, podle které se každý může domáhat stanoveným 

postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech 

                                                           
22

 Ustanovení § 3 odst. 5 IZ. 
23

 Ustanovení § 97 odst. 5 IZ. 
24

 Ke dni uzavření této rigorózní práce jich bylo dle seznamu akreditovaných osob vedeného na portálu 

justice.cz (k nalezení na https://sako.justice.cz/) 103, přičemž z drtivé většiny se jednalo o neziskové 

organizace, charity, občanské poradny (namátkou Poradna při finanční tísni, o.p.s., Člověk v tísni, o.p.s., 

OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s. a další), které neřeší pouze insolvence, ale i další agendy spojené 

s lidmi v nouzi. 
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u jiného orgánu. Nabízí se sice srovnání např. s dovoláním, které musí být sepsáno a při 

jehož podání musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, nemá-li sám 

právnické vzdělání, je ale třeba si uvědomit, že dovolání je mimořádným opravným 

prostředkem, u kterého je dán požadavek vyšší odborné a formální kvality, zatímco 

u podání insolvenčního návrhu jde o základní uplatňování práva. V tomto ohledu je 

třeba na insolvenční návrh třeba hledět spíše jako na žalobu,
25

 kterou může každý podat 

sám, aniž by musel být zastoupen při jejím sepsání a podání osobou vykonávající 

některé z právnických povolání. 

Podle důvodové zprávy k Akreditační novele se zákonodárce touto otázkou 

zabýval a dospěl k závěru, že: „Samotný fakt, že § 390a neumožňuje dlužníku (až na 

stanovené výjimky) podat návrh na povolení oddlužení nebo i insolvenční návrh podle 

§ 390 odst. 1 jinak než prostřednictvím kvalifikovaného subjektu ve smyslu § 390a odst. 

1, nepředstavuje rozpor s jeho právem na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny. 

Podle judikatury Ústavního soudu ČR lze v zájmu zajištění ochrany soudního systému 

před zavalením nekvalifikovanými či neopodstatněnými návrhy podmínit přístup k soudu 

požadavkem obligatorního zastoupení advokátem. Vzhledem k celkovému počtu návrhů 

na povolení oddlužení podaných dlužníky každý rok je požadavek na sepis a podání 

insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení kvalifikovaným subjektem 

rozumný a odůvodněný, přestože jde o podání směřovaná toliko vůči soudu prvního 

stupně. Tím spíš, když neznalost právní úpravy a mnohdy pouze matná představa 

o vlastní finanční situaci dlužníku brání odhadnout, zda splňuje podmínky povolení 

oddlužení či nikoliv. Podáním návrhu podle § 390 odst. 1 se tak - často nevědomky 

a nechtěně - dlužník vystavuje riziku, že na jeho majetek bude nařízen konkurs. Potřeba 

kvalifikované pomoci je tím větší, čím drastičtější jsou dopady neúspěšného návrhu na 

povolení oddlužení do právního postavení dlužníka. Povinnost obrátit se v takovém 

případě s prosbou o sepis a podání návrhu podle § 390 odst. 1 na kvalifikovaný subjekt 

je součástí práva na kvalifikovanou právní pomoc (čl. 37 odst. 2 Listiny).“
26

 

Zákonodárce tedy dovodil, že ústavně zaručené právo na kvalifikovanou právní 

pomoc ve smyslu čl. 37 LZPS převyšuje v daném případě ústavně zaručené právo 

domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu dle 

čl. 36 LZPS. Tato dvě ústavně zaručená práva však dle názoru autora práce nelze vůbec 

                                                           
25

 Ustanovení § 79 o.s.ř. 
26

 Obecná část, B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky. 
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srovnávat a stavět na stejnou úroveň, neboť právo na kvalifikovanou právní pomoc je ze 

své podstaty součástí práva domáhat se stanoveným postupem svého práva 

u nezávislého a nestranného soudu, a je mu tedy podřazeno. Na rozdíl od zákonodárce 

je tak autor práce přesvědčen, že požadavek využít při sepsání a podání insolvenčního 

návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení služeb advokáta, notáře, soudního 

exekutora nebo insolvenčního správce, nebo akreditované osoby, v souladu s ústavním 

pořádkem České republiky není. 

Při této úvaze je vhodné zároveň uvést, že dle § 390a odst. 3 a 5 IZ náleží 

advokátovi, notáři, soudnímu exekutorovi nebo insolvenčnímu správci, který za 

dlužníka sepsal a podal insolvenční návrh, odměna ve výši 4 000 Kč (bez DPH), jde-li 

o samostatného dlužníka, resp. 6 000 Kč (bez DPH), jde-li o manžele. Taková úprava 

tak navíc jde zcela proti smyslu insolvenčního zákona, kterým je uspořádání 

majetkových vztahů dlužníka k osobám dotčeným jeho úpadkem nebo hrozícím 

úpadkem a co nejvyšší uspokojení jeho věřitelů,
27

 neboť ještě před zahájením 

insolvenčního řízení zvyšuje rozsah dlužníkových závazků. 

Mluvíme-li o odměně za sepsání a podání insolvenčního návrhu, není od věci 

rovněž zmínit, že pohledávka za sepsání návrhu, není-li ihned uhrazena dlužníkem, je 

pohledávkou za podstatou, která se však musí přihlásit ve lhůtě 30 dnů od rozhodnutí 

o úpadku a oddlužení (na rozdíl od jiných zapodstatových pohledávek, které lze uplatnit 

kdykoli v průběhu insolvenčního řízení). Tak jak ji však IZ stanovil (tj. jako předpoklad 

samotného podání insolvenčního návrhu), je třeba od dlužníka očekávat, že ji uhradí 

průběžně, podobně jako například výživné, přičemž by nebyl nemístný závěr, že kdyby 

tak dlužník neučinil, dalo by se z jeho postoje dovozovat, že k řízení přistupuje 

lehkomyslně nebo s nepoctivým záměrem, což je důvodem pro zamítnutí insolvenčního 

návrhu, případně neschválení oddlužení. Uvedené tak vystavuje dlužníka dalšímu riziku 

neúspěchu jeho snahy o zdárné absolvování insolvenčního řízení (typicky oddlužení) 

a jeho opětovného zařazení do společnosti a dále tak prohlubuje pochyby 

o smysluplnosti této úpravy. 

Poslední poznámkou týkající se výše popsané úpravy, na kterou je v této 

souvislosti možno poukázat, je skutečnost, že může nastat situace, kdy za dlužníka 

sepíše a podá návrh na povolení oddlužení insolvenční správce, který bude následně 

danému dlužníkovi přidělen postupem podle § 25 IZ. V takovém případě by pak mohlo 

                                                           
27

 Ustanovení § 1 IZ. 
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dojít ze strany předmětného insolvenčního správce ke střetu zájmu. Je tedy patrně 

namístě už v žádosti o určení osoby insolvenčního správce poukázat na skutečnost, že 

návrh na povolení oddlužení byl v daném případě sepsán a podán insolvenčním 

správcem, který pak bude v konkrétní věci vyřazen z pořadí, aby vůbec nedošlo k jeho 

ustanovení, ale zároveň aby nebyl sepsáním a podáním insolvenčního návrhu poškozen 

tím, že by byl na celý jeden cyklus vyřazen z rotačního pořadí pro ustanovování 

insolvenčních správců. Tato skutečnost by, kromě negativního dopadu na daného 

insolvenčního správce, pravděpodobně mohla vést k odmítání sepisování a podávání 

insolvenčních návrhů ze strany insolvenčních správců, a tedy k nežádoucímu efektu 

z pohledu dlužníků, kterým by byl zúžen okruh osob, na které se stran vstupu do 

insolvenčního řízení mohou obrátit. 

2.3. Předběžného posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem 

Dojde-li insolvenčnímu soudu insolvenční návrh, liší se prvotní postup v řízení 

podle toho, zda jde o návrh dlužníka samotného, nebo o návrh některého 

z dlužníkových věřitelů. 

K tomuto (potenciálně) rozdílnému postupu došlo v důsledku Akreditační 

novely, kterou byl do insolvenčního zákona zaveden nový institut „Předběžného 

posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem“. Jeho smyslem je zamezit 

škodlivým účinkům spojeným se zahájením insolvenčního řízení tím, že před 

zveřejněním insolvenčního návrhu a vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení soud 

zhodnotí, zda věřitelem podaný insolvenční návrh nevyhazuje známky „šikanózního“ 

návrhu, a případně rozhodne o nezveřejnění insolvenčního řízení. V takovém případě 

pak nedochází k oznámení o zahájení insolvenčního řízení a soud stále v nezveřejněném 

řízení rozhodne o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost postupem 

podle § 128a IZ. V této souvislosti je ovšem třeba mít na paměti, že insolvenční řízení 

je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu,
28

 nikoli, jak 

se mnozí domnívají, vydáním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, k jejímuž 

zveřejnění se toliko vážou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (§ 109 

IZ).
29

 

                                                           
28

 Ustanovení § 97 odst. 1 IZ. 
29

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. prosince 2017, sen. zn. 29 Cdo 3108/2015. 
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Ve své podstatě je předběžné posouzení insolvenčního návrhu podaného 

věřitelem velice užitečným nástrojem, kterým lze předejít značným dopadům do osobní 

a majetkové sféry dlužníka a jiných osob, které jsou již s pouhým zahájením 

insolvenčního řízení spojeny. V jednom konkrétním případě však tento institut 

způsobuje v insolvenčním řízení značné problémy. Je tomu tak v situaci, kdy na téhož 

dlužníka není podán insolvenční návrh pouze jeden, nýbrž dojde k podání návrhu 

dalšího (lhostejno, zda věřitelského či dlužnického). 

Před příchodem Akreditační novely se další insolvenční návrh podaný na 

majetek téhož dlužníka před vydáním rozhodnutí o úpadku dlužníka vždy považoval za 

přistoupení k insolvenčnímu řízení, přičemž takový navrhovatel se považoval za dalšího 

insolvenčního navrhovatele a platil pro něj stav řízení v době přistoupení k řízení. Podle 

těchto pravidel se však nepostupuje v situaci, kdy bylo insolvenčním soudem 

rozhodnuto o nezveřejnění věřitelského insolvenčního návrhu. V takovém případě, není-

li pozdější insolvenční návrh shledán rovněž šikanózním, a dojde-li tedy k jeho 

zveřejnění a vydání vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, považuje se dřívější 

insolvenční návrh za přistoupení k pozdějšímu insolvenčnímu návrh. 

Jak však bylo uvedeno výše, insolvenční řízení je vždy zahájeno již podáním 

insolvenčního návrhu, bez ohledu na to, zda o jeho zahájení byla vydána vyhláška, či 

nikoli. IZ tak v podstatě přímo vyžaduje ignoraci překážky litispendence, jejíž zákaz je 

přitom jednou ze základních zásad jakéhokoli civilního procesu. Důvodem je 

pravděpodobně ochrana druhého navrhovatele, který by svým insolvenčním návrhem 

vždy musel vstoupit do práv prvního navrhovatele, o kterém by však zákonitě nemohl 

vůbec vědět, a musel by strpět stav insolvenčního řízení platný v okamžiku svého 

vstupu do něj (např. odmítnutí návrhu), přičemž by s takovým stavem nemohl nic dělat. 

Nejenže by však tato ochrana neměla dle názoru autora této práce nikdy převýšit zájem 

na dodržování zásady neexistence litispendence, takto formulované pravidlo je navíc 

nedostatečné a neúplné. Nijak se totiž nevypořádává s mnoha situacemi, které mohou 

reálně nastat, např. otázku místní příslušnosti, pokud by jednotlivé insolvenční návrhy 

byly podány u různých insolvenčních soudů, které by o svých řízeních navzájem 

nevěděly, nebo třeba situaci, kdy takové insolvenční návrhy nebudou pouze dva, ale 

např. tři a více.  
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2.4. Příslušnost insolvenčních soudů 

Pravidlem bývá, že soudy obecně, je-li jim doručen návrh na zahájení řízení 

(typicky žaloba), jako vůbec první zkoumají svoji příslušnost. Věcně příslušnými soudy 

v insolvenčním řízení jsou krajské soudy.
30

 Při zkoumání příslušnosti místní
31

 je však 

třeba si uvědomit, že v insolvenčním řízení je mnohdy třeba učinit některé úkony nebo 

opatření, a to ještě před rozhodnutím o případné místní nepříslušnosti a postoupení věci 

příslušnému insolvenčnímu soudu. V §7b odst. 5 IZ jsou vyjmenovány zejména 

rozhodnutí o jmenování prozatímního věřitelského výboru, rozhodnutí o jmenování 

předběžného správce, rozhodnutí dle § 100a IZ nebo rozhodnutí o odmítnutí 

insolvenčního návrhu nebo o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou 

bezdůvodnost. Insolvenční zákon na tomto místě však nezdůrazňuje, že je vždy třeba 

vydat vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení, neboť jak již bylo řečeno výše, 

insolvenční řízení je zahájeno tím, že insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy 

insolvenční návrh dojde věcně, nikoli místně, příslušnému soudu. To platí tím spíše, že 

vyhlášku o zahájení insolvenční řízení je třeba vydat ve lhůtě 2 hodin poté, co 

insolvenčnímu soudu došel insolvenční návrh dlužníka nebo byl učiněn záznam do 

spisu o tom, že nebyly shledány důvody pro rozhodnutí o nezveřejnění insolvenčního 

návrhu věřitele.
32

 Bohužel, autor práce se v praxi nejednou setkal se situací, kdy 

insolvenční soud, kterému došel zjevně místně nepříslušný insolvenční návrh, jej 

přeposlal místně příslušnému soudu, aniž by třeba jen vydal vyhlášku o zahájení 

insolvenčního řízení, natož aby zkoumal, zda nejsou dány důvody pro odmítnutí 

insolvenčního návrhu. Ačkoli by se tedy povinnost vždy vydat vyhlášku o zahájení 

insolvenčního řízení mohla zdát očividná, výslovné zdůraznění této povinnosti 

v insolvenčním zákoně by bylo namístě. 

2.5. Náležitosti insolvenčního návrhu 

Poté, co se insolvenční soud přesvědčí o své věcné i místní příslušnosti, začne 

zkoumat insolvenční návrh samotný, nejprve po formální stránce, tedy zda splňuje 

náležitosti dle § 103 IZ, zda jsou k němu připojeny zákonem požadované přílohy 

uvedené v § 104 IZ a zda i ty mají náležitosti zde uvedené. Je-li insolvenčním 

navrhovatelem věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku 

                                                           
30

 Ustanovení § 7a IZ. 
31

 Ustanovení § 7b IZ. 
32

 Ustanovení § 101 IZ. 
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a k návrhu připojit její přihlášku
33

 (přihláška je tedy povinnou přílohou insolvenčního 

návrhu). V případě, že dlužník je právnickou osobou, musí insolvenční navrhovatel, 

který vede účetnictví nebo daňovou evidenci podle zvláštního zákona, ke svému návrhu 

přiložit buď uznání dlužníka s ověřeným podpisem nebo vykonatelným rozhodnutím 

nebo notářským či exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti, anebo 

potvrzením auditora, soudního znalce nebo daňového poradce, že (navrhovatel) 

o pohledávce účtuje. Pomineme-li zjevné části výše uvedeného, stanoví § 105 IZ, že 

pokud je dlužník právnickou osobou, pak je navrhovatel, který vede účetnictví nebo 

daňovou evidenci, povinen doložit potvrzení o tom, že o pohledávce účtuje. Insolvenční 

zákon zde zcela pomíjí skutečnost, že vést účetnictví a daňovou evidenci jsou dvě zcela 

rozdílné věci, a že subjekt, který vede daňovou evidenci, zásadně neúčtuje o ničem. 

Nehledě na to, že pouhé potvrzení o tom, že (v určitý časový okamžik) navrhovatel 

o pohledávce účtuje, má nulovou vypovídající hodnotu, neboť účetnictví je až do svého 

uzavření a vyhotovení účetní závěrky pružný proces, a nic nebrání navrhovateli, aby 

ihned poté, co si nechá vystavit potvrzení o tom, že o pohledávce účtuje, tuto 

pohledávku z účetnictví vyňal. Požadavek takového potvrzení tak zcela postrádá smysl. 

Mnohem smysluplnějším by v tomto ohledu bylo požadovat po navrhovatelích, kterými 

jsou věřitelé, doložení vykonatelného titulu, čímž by došlo k zúžení okruhu možných 

navrhovatelů a znesnadnění využívání insolvenčního řízení nikoli jako nástroje 

k vypořádání dlužníkových závazků, ale jako nástroje nátlakového a nahrazujícího 

nalézací řízení. 

Podává-li insolvenční návrh navrhovatel, který má za dlužníkem pohledávku, 

která se do insolvenčního řízení jinak nepřihlašuje (typicky zaměstnanec nebo bývalý 

zaměstnanec dlužníka, případně jiný navrhovatel, jehož pohledávka spočívá 

v pracovněprávních nárocích), musí v takovém případě svoji pohledávku uplatnit 

přihláškou. Jde toliko o splnění zákonné povinnosti připojit ke svému insolvenčnímu 

návrhu přihlášku, jelikož v dalším průběhu insolvenčního řízení se již na takovou 

pohledávku nikdy nebude hledět jako na přihlášenou, ale jako na uplatněnou podle 

§ 203 IZ. Dle názoru autora práce se jedná o jeden z mnoha zbytečných formalismů 

insolvenčního řízení, neboť dle ustálené judikatury je pojmově vyloučeno uvažovat 

o nároku věřitele (spočívajícím v pohledávce, která se do insolvenčního řízení jinak 

                                                           
33

 Ustanovení § 105 odst. 1 IZ. 
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nepřihlašuje) tak, že by jím tvrzené pohledávky za majetkovou podstatou měly být 

uplatněny přihláškou.
34

 

Pro úplnost je vhodné zmínit, že jak přihláška pohledávky, tak uznání dluhu, 

vykonatelné rozhodnutí nebo notářský či exekutorský zápis, i potvrzení o účtování 

o pohledávce jsou ve smyslu § 105 IZ přílohami věřitelského insolvenčního návrhu, 

a jejich absence nebo vady musí vést k postupu dle § 128 odst. 2 IZ, tedy k výzvě 

k jejich doplnění či opravě pod sankcí odmítnutí insolvenčního návrhu v případě 

nesplnění takové výzvy (i v případě výše zmíněné pohledávky, která se jinak do 

insolvenčního řízení nepřihlašuje). 

2.6. Záloha na náklady insolvenčního řízení 

Shledá-li insolvenční soud insolvenční návrh bezvadným nebo dojde-li 

k úspěšnému odstranění vad, musí se rozhodnout, zda bude požadovat zaplacení zálohy 

na náklady insolvenčního řízení.  

Zálohu rozlišujeme obligatorní a fakultativní. Obligatorní záloha se týká 

insolvenčních navrhovatelů – věřitelů, činí 10 000 Kč, je-li dlužníkem fyzická osoba 

nebo nepodnikající právnická osoba, a 50 000 Kč, je-li dlužníkem podnikající právnická 

osoba, a kterou musí navrhovatel uhradit spolu s podáním insolvenčního návrhu, vyjma 

případů stanovených zákonem.
35

 Nezaplacení obligatorní zálohy spolu s návrhem je 

důvodem pro odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost bez dalšího. 

Fakultativní zálohu pak může insolvenční soud uložit navrhovateli, shledá-li ji 

nutnou k hrazení nákladů insolvenčního řízení a není-li předpoklad, že k jejich krytí 

bude postačovat majetek dlužníka. Insolvenční soud je zde limitován, kromě její výše 

maximálně 50 000 Kč, pouze tím, že tuto zálohu nelze požadovat po navrhovateli, který 

je zaměstnancem nebo bývalým zaměstnancem dlužníka a jeho pohledávka spočívá 

pouze v pracovněprávních nárocích, a tím, že povinnost zaplatit zálohu nelze uložit 

dlužníkovi, o jehož insolvenčním návrhu lze bezodkladně rozhodnout zjištěním úpadku 

a povolením oddlužení. 

                                                           
34

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. září 2010, č. j. MSPH 91 INS 662/2009, 2 VSPH 

540/2010-P127-9. 
35

 Ustanovení § 108 odst. 1 IZ; jde-li o navrhovatele, který je zaměstnancem nebo bývalým 

zaměstnancem dlužníka, navrhovatel, jehož pohledávka spočívá v pracovněprávních nárocích, 

navrhovatel spotřebitel, jehož pohledávka spočívá v nároku vyplývajícím ze spotřebitelské smlouvy, 

a v případech přistoupení k insolvenčnímu návrhu. 
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Záloha na náklady insolvenčního řízení se v praxi týká výhradně těch řízení, ve 

kterých bude úpadek dlužníka řešen konkursem. V důsledku Akreditační novely se však 

již téměř nestává, že by na dlužníka, který podal insolvenční návrh spojený s návrhem 

na povolení oddlužení, úprava § 108 IZ o záloze dopadala. Dříve insolvenční soud 

předběžně posoudil dlužníkův návrh na povolení oddlužení a mohl dospět k závěru, že 

dlužník na oddlužení tzv. nedosáhne,
36

 avšak aby dlužníkovi nezmařil šanci na 

oddlužení (např. proto, že se nemusí přihlásit všichni dlužníkovy věřitelé), a zároveň 

zajistil možnost řešení úpadku konkursem tak, aby jeho náklady nemusely být hrazeny 

ze státních prostředků, uložil mu povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního 

řízení. V současné úpravě je však v § 396 IZ uvedeno, že dojde-li k odmítnutí návrhu na 

povolení oddlužení, zamítnutí návrhu na povolení oddlužení nebo vzetí na vědomí 

zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud rozhodnout o způsobu 

řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze ve třech případech, a to  

1) nebyl-li návrh na povolení oddlužení podán spolu s insolvenčním návrhem 

a dlužník má postačující majetek, přičemž pojmem postačující majetek je zde 

myšleno, aby řízení nebylo vedeno na náklady státu (tj. zejména, aby mohla být 

s dlužníkova majetku uhrazena minimálně celá odměna insolvenčního správce); 

2) byl-li návrh na povolení oddlužení podán spolu s insolvenčním návrhem 

a dlužník má postačující majetek; 

3) byl-li návrh na povolení oddlužení podán spolu s insolvenčním návrhem 

a dlužník nemá postačující majetek, avšak již ve svém návrhu na povolení 

oddlužení požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zároveň 

zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, pokud mu ji insolvenční soud 

stanovil. 

V ostatních případech bude insolvenční řízení zastaveno. 

Z výše uvedeného je evidentní, že pokud dlužník, který se chce oddlužit, nemá 

majetek (typicky dlužník, který žádá o oddlužení plněním splátkového kalendáře, 

kterých je většina), musel by již v návrhu na povolení oddlužení požádat, pro případ 

neúspěšného oddlužení, o řešení úpadku konkursem, aby mu mohla teoreticky být 

uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení (protože pokud by 

nepožádal o řešení úpadku konkursem a přesto zálohu zaplatil, stejně by v případě 

                                                           
36

 Tj. předběžný propočet ukazuje, že nebude uhrazeno ani 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, které 

dlužník uvedl ve svém insolvenčním návrhu. 
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odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení muselo být řízení zastaveno). 

Takový scénář je velmi nepravděpodobný. Zároveň nelze pominout, že i v takové 

situaci stále platí, že pokud je možné o návrhu na povolení oddlužení rozhodnout 

bezodkladným zjištěním úpadku a povolením oddlužení, insolvenční soud zálohu 

požadovat nemůže. 

Jinými slovy, stávající úprava § 108 IZ již v podstatě nedopadá na navrhovatele 

- dlužníky, kteří se svými návrhy domáhají oddlužení. 

2.7. Rozhodnutí o úpadku 

Poté, co insolvenční soud neshledá důvody pro a) odmítnutí insolvenčního 

návrhu, b) zastavení insolvenčního řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze 

odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu, 

nebo c) zamítnutí insolvenčního návrhu,
37

 a poté, co vydá rozhodnutí o uložení 

povinnosti navrhovateli zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, kterou 

navrhovatel zaplatí, nebo pokud takovou povinnost insolvenční soud navrhovateli 

neuloží, vydá rozhodnutí o úpadku dlužníka. Tím se insolvenční řízení přesune do své 

druhé fáze, tzv. řízení po úpadku.  

Na tomto místě je jistě vhodné zmínit, že za působnosti zákona o konkurzu 

a vyrovnání bylo označení dlužníka odlišené podle toho, v jaké fázi se řízení nacházelo. 

Zatímco tedy před úpadkem se daná osoba označovala pouze jako dlužník, po vydání 

rozhodnutí o úpadku byla nadále označována jako úpadce. Tímto jednoduchým 

způsobem bylo možné okamžitě poznat, v jaké fázi úpadkového řízení se dotyčný 

dlužník nacházel.
38

 Dnes máme dlužníka označeného v průběhu celého řízení stejně 

a přitom rozhodnutí o úpadku je stále jedním z nejvýznamnějších mezníků 

v insolvenčním řízení, ne-li tím vůbec nejvýznamnějším. Podíváme-li se na insolvenční 

rejstřík, zjistíme, že je členěn do oddílu A, tedy před úpadkem, a do oddílu B, tedy po 

úpadku. Zbylé oddíly jsou určeny incidenčním sporům zahájeným předmětným 

insolvenčním řízením (oddíl C), insolvenčnímu soudu pro evidenci podání, která se 

nezveřejňují, např. lustrace, komunikace s orgány činnými v trestním řízení atd. (oddíl 

D), a přihláškám pohledávek (oddíl P). Zásadními jsou však oddíly A a B, ve kterých 
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 Tzv. jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu – viz § 142 IZ. 
38

 Podobně jako třeba obviněný v průběhu trestního řízení. 
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probíhá celé insolvenční řízení. Dávalo by proto smysl označením osoby dlužníka dát 

najevo, zda již bylo v jeho případě rozhodnuto o úpadku či nikoli. 

2.8. Ustanovení insolvenčního správce 

Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat též výrok, kterým se ustanovuje do funkce 

insolvenční správce.
39

 Přitom platí, že proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního 

správce je přípustné odvolání, a to výhradně z toho důvodu, že ustanovený insolvenční 

správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo pro jeho podjatost.
40

 Důvody 

podjatosti insolvenčního správce jsou pak obdobné jako důvodu podjatosti soudce (§ 14 

odst. 1 o.s.ř. – zejména poměr k účastníkům nebo jejich zástupcům, dalším důvodem 

může být poměr k věci tam, kde insolvenční správce byl osobou, která za dlužníka 

sepsala a podala insolvenční návrh, jak již bylo uvedeno výše). K odvolání 

insolvenčního správce z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení jeho 

povinností, může insolvenční soud přistoupit v průběhu insolvenčního řízení.
41

 Těmito 

důvody je myšlena zejména skutečnost, že insolvenční správce není nepodjatý, a toto 

zjištění vyšlo najevo až v průběhu řízení. V takovém případě insolvenční soud současně 

ustanoví nového insolvenčního správce. Rovněž proti takovému ustanovení 

insolvenčního správce je přípustné odvolání, a to opět z důvodů uvedených v § 26 IZ.
42

 

Pozoruhodné ovšem je, že k odvolání insolvenčního správce jinak než postupem 

podle § 31 IZ může dojít už jen na základě rozhodnutí schůze věřitelů, která nejblíže 

následuje po přezkumném jednání, nebo na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po 

přeměně reorganizace v konkurs, kde se mohou věřitelé usnést, že ustanoveného 

insolvenčního správce odvolávají a ustanovují správce nového. Toto usnesení schůze 

věřitelů potvrzuje insolvenční soud, avšak v případě, že jej potvrdí, proti němu odvolání 

přípustné není, jelikož jde o rozhodnutí vydané v rámci dohlédací činnosti.
43

 Zarážející 

na výše uvedeném je, že dlužník může v insolvenčním řízení proti rozhodnutí 
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 Ustanovení § 136 odst. 2 písm. b) IZ. 
40

 Ustanovení § 26 IZ. 
41

 Ustanovení § 31 odst. 1 IZ. 
42

 Ustanovení § 31 odst. 5 IZ. 
43

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. prosince 2012, č. j. MSPH  91 INS 12824/2011, 1 VSPH 

646/2012-B-32: „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), na rozdíl od usnesení, jímž 

insolvenční soud takové usnesení schůze věřitelů nepotvrdí, proti němuž odvolání naopak přípustné 

je (§ 29 odst. 3 IZ)“. 
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o ustanovení insolvenčního správce vždy podat odvolání a namítat, že je insolvenční 

správce podjatý, s výjimkou situace, kdy si insolvenčního správce konkrétně zvolí sami 

věřitelé, tedy v situaci, kdy dle názoru autora nejvíce hrozí, že by insolvenční správce 

skutečně podjatý být mohl. K tomu je ovšem nutno uvést, že „(…) skutečnost, že stejní 

věřitelé nebo majoritní věřitel opakovaně (tj. v různých insolvenčních řízeních) 

postupem podle § 29 IZ ustanovují "novým" insolvenčním správcem stejnou osobu, není 

sama o sobě důvodem, který by mohl vést k pochybnostem o nepodjatosti tohoto 

insolvenčního správce.“
44

 

2.9. Ustanovení věřitelského orgánu 

V rozhodnutí o úpadku může insolvenční soud rozhodnout též o ustanovení 

prozatímního věřitelského orgánu. Insolvenční zákon zná několik druhů věřitelského 

orgánu. V prvé řadě věřitelský výbor, který má tři až sedm členů a jeho ustanovení je 

povinné, pokud je do insolvenčního řízení přihlášeno více než 50 věřitelů a způsobem 

řešení úpadku není nepatrný konkurs nebo oddlužení.
45

 Dále zástupce věřitelů, který 

může být zvolen v situaci, kdy není povinná volba věřitelského výboru,
46

 a již zmíněný 

prozatímní věřitelský výbor. Pro prozatímní věřitelský výbor platí víceméně stejná 

pravidla, co pro „řádný“ věřitelský výbor, rozdíl je pouze v tom, že prozatímní 

věřitelský výbor jmenuje soud, a věřitelský výbor jmenuje schůze věřitelů. Z dikce 

zákona
47

 a též důvodové zprávy k Revizní novele pak lze dovodit, že přichází v úvahu 

též jmenování „prozatímního“ zástupce věřitelů, přihlásí-li se jediný věřitel se zájmem 

o výkon funkce ve věřitelském orgánu na základě výzvy v usnesení o úpadku 

dlužníka.
48

 Autor práce však v této souvislosti podotýká, že se s tímto postupem v praxi 

nikdy nesetkal. 

Insolvenční zákon stanoví, že věřitelský výbor chrání společný zájem věřitelů 

a v součinnosti s insolvenčním správcem přispívá k naplnění účelu insolvenčního 

řízení.
49

 Za tímto účelem jsou věřitelskému výboru svěřeny různé pravomoci, mezi 
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 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. srpna 2015, sen. zn. 29 NSČR 110/2014, 29 

NSČR 80/2015. 
45

 Ustanovení § 56 IZ. 
46

 Ustanovení § 68 odst. 1 IZ. 
47

 Ustanovení § 68 odst. 2 IZ: „Ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce věřitelů a jeho 

zástupce obdobně“. 
48

 Ustanovení § 136 odst. 1 písm. h) IZ. 
49

 Ustanovení § 58 odst. 1 IZ. 
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které patří mimo jiné udílení souhlasu k některým úkonům insolvenčního správce či 

dlužníka, případně přímo rozhodování o těchto úkonech. 

Věřitelský výbor (stejně jako prozatímní věřitelský výbor, zástupce věřitelů nebo 

prozatímní zástupce věřitelů) přitom není účastníkem insolvenčního řízení, nýbrž 

zvláštním procesním subjektem (stejně jako například insolvenční správce nebo schůze 

věřitelů atd.), a jako takový spadá ze strany insolvenčního soudu pod dohled 

a rozhodování o záležitostech s tím souvisejících ve smyslu § 10 IZ. Insolvenční soud 

tedy má pravomoc zasahovat do jeho sféry nebo nahrazovat jeho roli. Úkony, ke kterým 

uděluje věřitelský výbor (nebo jiný věřitelský orgán) souhlas, nebo o jejichž učinění 

rozhoduje, jsou rozhodnutí o úhradě nákladů insolvenčního správce (§ 39 IZ), schválení 

průběžné výše a správnosti hotových výdajů insolvenčního správce a nákladů spojených 

s udržováním a správou majetkové podstaty (§ 58 odst. 2 písm. c) IZ), schválení výše 

odměny znalce ustanoveného insolvenčním soudem za účelem ocenění majetkové 

podstaty při rozhodnutí o způsobu řešení úpadku reorganizací (§ 154 odst. 2 IZ), 

rozhodnutí o ocenění položek soupisu majetkové podstaty znalcem, za předpokladu, že 

to finančně zajistí (§ 219 odst. 2 IZ), souhlas s vynětím majetku z majetkové podstaty 

insolvenčním správcem (§ 227 IZ), rozhodnutí o tom, že insolvenční správce podá 

odpůrčí žalobu vůči právním úkonům dlužníka (§ 239 odst. 2 IZ),
50

 souhlas s dohodou 

o vypořádání společného jmění manželů po prohlášení konkursu na společné jmění 

manželů (§ 271 odst. 2 IZ), souhlas s rozhodnutím insolvenčního správce o způsobu 

zpeněžení majetkové podstaty (§ 286 odst. 2 IZ), schválení smlouvy o provedení dražby 

při způsobu zpeněžení majetkové podstaty veřejnou dražbou (§ 287 odst. 2 IZ), souhlas 

se způsobem zpeněžení majetkové podstaty prodejem mimo dražbu (§ 289 odst. 1 IZ),
51

 

schválení smlouvy o provedení dražby v případě způsobu zpeněžení majetkové podstaty 

dražbou provedenou soudním exekutorem (§ 289a odst. 2 IZ), souhlas s návrhem 

insolvenčního správce na povolení částečného rozvrhu pohledávek (§ 301 odst. 1 IZ), 

souhlas s právními úkony dlužníka v průběhu reorganizace, které mají z hlediska 

nakládání s majetkovou podstatou a její správou zásadní význam (§ 330 odst. 2 IZ),
52

 

souhlas s výší uspokojení pohledávek vedoucích zaměstnanců dlužníka, které vznikly 

                                                           
50

 Insolvenční správce je samozřejmě oprávněn podat odpůrčí žalobu i bez podnětu věřitelského orgánu, 

pokud o tom však věřitelský orgán rozhodne, je povinen podat odpůrčí žalobu vždy. 
51

 Vyjádřeno de facto již v § 286 odst. 2 IZ, avšak je třeba zde uvést, že smlouva o prodeji mimo dražbu 

nenabude účinnosti, dokud nebude souhlas věřitelského orgánu udělen. 
52

 Dlužník ovšem může takové úkony činit i bez souhlasu věřitelského orgánu, vzniká mu však 

odpovědnost za škodu nebo jinou újmu, kterou případně věřitelům a třetím osobám způsobí. 



 

23 
 

po povolení reorganizace (§ 330 odst. 4 IZ), souhlas s vykonáváním práv náležejících 

insolvenčnímu správci dle § 246 odst. 4 IZ a § 253 až 260 IZ dlužníkem (§ 330a odst. 

1 IZ), souhlas s rozhodnutím valné hromady nebo členské schůze dlužníka o jmenování 

nebo volbě a odvolávání členů statutárního orgánu dlužníka a dozorčí rady dlužníka, 

a v případě reorganizace povolené na základě návrhu na povolení reorganizace 

podaného věřitelem nebo nemá-li dlužník právo sestavit reorganizační plán, právo 

jmenovat nebo volit a odvolávat členy statutárního orgánu dlužníka a dozorčí rady 

dlužníka (§ 333 odst. 2 IZ), a právo vyhradit si předběžný souhlas k provedení 

některých právních úkonů, které mají zásadní význam, dlužníkem s dispozičními 

oprávněními, i když nejsou uvedeny v reorganizačním plánu (§ 355 odst. 2 IZ). Pouze 

v těchto případech může insolvenční soud nahradit rozhodnutí věřitelského orgánu 

toliko za situace, pokud by vykonával jeho působnost v důsledku § 61 odst. 2 IZ, resp. 

§ 66 odst. 1 IZ.  

V ostatních situacích se však pravomoc věřitelského orgánu překrývá 

s dohlédací činností insolvenčního soudu, který tak není rozhodnutím, souhlasem nebo 

stanoviskem věřitelského orgánu nikterak limitován a může rozhodnout odlišně. 

2.10. Pohledávky věřitelů 

Pohledávky věřitelů rozeznáváme několikerého typu. Jednak jsou to pohledávky 

za majetkovou podstatou, dále rozdělené na ty vzniklé po zahájení insolvenčního řízení 

nebo po vyhlášení moratoria, ale před vydáním rozhodnutí o úpadku, a na ty vzniklé po 

vydání rozhodnutí o úpadku, jednak pohledávky postavené na roveň pohledávkám za 

majetkovou podstatou, a jednak pohledávky, které věřitelé uplatňují přihláškami. 

Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se obvykle 

uspokojují kdykoli v průběhu insolvenčního řízení po rozhodnutí o úpadku, jde tedy 

o tzv. přednostní pohledávky. 

Mezi pohledávky za majetkovou podstatou byla novelou insolvenčního zákona 

s účinností od 1. 1. 2014 výslovně doplněna pohledávka státu (správce daně) vzniklá 

opravou výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení podle zákona 

o dani z přidané hodnoty.  

K uplatnění takové pohledávky může dojít v situaci, kdy věřitel dojde k závěru, 

že odvádí daň ze zboží a služeb, které prodal svému dlužníku (daň na výstupu), dříve, 

než jsou mu dodané zboží nebo služby uhrazeny. Dlužník, který je rovněž plátcem daně 
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z přidané hodnoty, je přitom oprávněn uplatnit (u správce daně) odpočet daně při 

nákupu (daň na vstupu), bez zřetele k tomu, zda nakoupené zboží a služby věřiteli již 

uhradil. Věřitel, kterému vznikla povinnost odvést státu daň z přidané hodnoty z plnění, 

které dlužník dosud neučinil, proto může tuto daň za splnění podmínek stanovených 

§ 44 ZDPH na výstupu opravit (snížit). Pokud tak učiní, je dlužník naopak povinen 

odpovídající výši daně snížit na vstupu a tato daň je poté správcem daně doměřena 

dlužníkovi. Reálně tak dochází pouze ke změně subjektu, který má povinnost odvést 

tutéž daň státu. To vše ovšem za situace, kdy přihlášená pohledávka věřitele, jenž snížil 

výši daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky, zůstala nezměněna. Pokud takový 

věřitel následně od dlužníka obdrží plnění vztahující se k pohledávce, na základě jejíhož 

neuhrazení provedl opravu daně, opětovně mu vzniká povinnost svoji daň z přidané 

hodnoty na výstupu zvýšit a tuto daň odvést státu, a dlužníkovi tak vznikne odpovídající 

nárok na odpočtu daně, tedy na její vrácení za situace, kdy se již na těchto finančních 

prostředcích nemůžou věřitelé podílet (tj.  po splnění rozvrhového usnesení v případě 

konkursu nebo oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, resp. po splnění 

reorganizačního plánu v případě reorganizace). Daný postup tak vykazuje toliko znaky 

transformace pohledávky, jejíž hodnocení jako pohledávky za majetkovou podstatou je 

v rozporu nejen se zásadami insolvenčního řízení, podle nichž jednak žádný z účastníků 

nesmí být nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn, a jednak věřitelé, kteří 

mají podle insolvenčního zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají mít 

v insolvenčním řízení rovné možnosti, ale rovněž s účelem insolvenčního řízení jako 

takového, neboť hrozí, že nedojde ani k poměrnému ani k co nejvyššímu uspokojení 

věřitelů.
53

 

K dané věci se vyjádřil také Nejvyšší soud České republiky rozsudkem ze dne 

31. října 2017, sen. zn. 29 ICdo 98/2015, ve kterém s ohledem na upřesnění ustanovení 

§ 168 odst. 2 písm. e) IZ Revizní novelou dospěl k závěru, že „(…) ani pro dobu před 

1. 1. 2014 nebyl pohledávce vzniklé státu postupem podle § 44 ZDPH upírán charakter 

daně a jejím výslovným zařazením do § 168 odst. 2 písm. e) IZ proto nedošlo k žádné 

změně povahy této pohledávky. Pohledávka vzniklá postupem podle § 44 ZDPH tak 

vykazuje znaky transformace původní pohledávky přihlášeného věřitele. Nejedná se tedy 

o novou pohledávku vzniklou „po rozhodnutí o úpadku“, nýbrž pouze došlo k přeměně 

stávající pohledávky věřitele na pohledávku státu, přičemž však pohledávka věřitele, 
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 Viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 4. dubna 2018, č. j. 153 ICm 3139/2017 (KSPL 53 INS 

5245/2015), 103 VSPH 54/2018-66.  
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jenž snížil výši daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky, zůstala nezměněna. Stát 

(správce daně) nemůže mít v takovém případě v insolvenčním řízení lepší postavení, než 

ve kterém se před opravou výše daně nacházel tento věřitel.“ Nejvyšší soud České 

republiky ve svém obsáhlém odůvodnění dospěl k závěru, že tím, že od 1. ledna 2014 

jsou „pohledávky vzniklé opravou výše daně u pohledávek za dlužníkem 

v insolvenčním řízení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty“ v § 168 odst. 

2 písm. e) IZ zmíněny výslovně, k žádnému rozšíření výčtu pohledávek, jež mohou být 

pohledávkami za majetkovou podstatou, nedošlo. Pohledávka vzniklá státu (správci 

daně) tím, že dlužník je povinen v průběhu insolvenčního řízení snížit svoji daň na 

vstupu u přijatého zdanitelného plnění podle § 44 odst. 5 ZDPH, není ani po Revizní 

novele pohledávkou za majetkovou podstatou. Tato pohledávka se tedy v průběhu 

insolvenčního řízení neuspokojuje.
54

 

2.11. Pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují 

Insolvenční zákon rovněž v § 170 definuje typy pohledávek, které se 

v insolvenčním řízení žádným ze způsobů řešení úpadku neuspokojují. Jde o: 

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, 

d) mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za 

nezaplacení daní, poplatků, 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, 

f) náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení. 
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 Viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 4. dubna 2018, č. j. 153 ICm 3139/2017 (KSPL 53 INS 

5245/2015), 103 VSPH 54/2018-66. 
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Jde o taxativní výčet pohledávek, které nelze v insolvenčním řízení nikdy 

uspokojit. Zde je však důležité upozornit na to, že s přihlášením těchto pohledávek 

insolvenční zákon nespojuje důsledek nepřihlížení k nim a jejich následného 

odmítnutí.
55

 Pokud insolvenční soud dojde k závěru, že byla přihlášena pohledávka, 

která se v řízení neuspokojuje, má dle insolvenčního zákona jedinou možnost postupu, 

a to uložit danému věřiteli, aby v souladu s § 203a odst. 1 IZ podal ve lhůtě do 30 dnů 

(od doručení výzvy) žalobu o určení pořadí pohledávky. Pouze v takto zahájeném řízení 

(jde o incidenční spor dle § 159 odst. 1 písm. a) IZ) lze postavit najisto charakter 

věřitelovy přihlášené pohledávky, tj. zda se v dané věci jedná o pohledávku, která se 

v insolvenčním řízení neuspokojuje, či nikoli. Teprve s nepodáním žaloby o určení 

pořadí pohledávky ve lhůtě, případně s neúspěchem věřitele v incidenčním sporu pak již 

insolvenční zákon spojuje důsledek vyloučení uspokojení předmětné pohledávky 

v insolvenčním řízení.
56

  

2.12. Pohledávky přihlašované 

Nejčastějším typem pohledávek, které se v insolvenčním řízení objevují, jsou 

pak samozřejmě pohledávky přihlašované. V souvislosti s nimi pak lze v insolvenčním 

řízení najít více situací, ve kterých není zákonná úprava formulována zcela vhodně nebo 

jednoznačně. 

V prvé řadě lze zmínit, že věřitelé mohou do skončení přezkumného jednání, 

dokud jejich pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlášené pohledávky.
57

 Tato úprava 

došla v průběhu účinnosti insolvenčního zákona zásadní změny, jelikož do 30. 3. 2011
58

 

mohli věřitelé do skončení přezkumného jednání, dokud jejich pohledávka není zjištěna 

nebo účinně popřena, měnit nejen výši, ale i pořadí pohledávky. Tato změna je důležitá 

zejména proto, že v současnosti mohou věřitelé měnit pořadí svých pohledávek pouze 

ve lhůtě stanovené pro přihlašování pohledávek rozhodnutím o úpadku. Věřitelé mají 

tendence v závislosti na tom, kolik jiných věřitelů a s jakou výší uplatnilo své 
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 Jedná se o poměrně častou (chybnou) praxi insolvenčních soudů prvního stupně, jedním příkladem za 

všechny může být usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. ledna 2018, č. j. MSPH 94 INS 

15314/2017-P22-2, zrušené usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 12. března 2018, sen. zn. 3 VSPH 

261/2018-P22. 
56

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. března 2018, č. j. MSPH 94 INS 15314/2017, 3 VSPH 

261/2018-P22-7. 
57

 Ustanovení § 192 odst. 4 IZ. 
58

 Tj. do nabytí účinnosti zákona č. 69/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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pohledávky, přistupovat po uplynutí lhůty k přihlašování pohledávek ke zpětvzetí 

zajištění svých pohledávek, lze-li předpokládat, že by jejich uspokojení bylo vyšší mezi 

nezajištěnými věřiteli. Takové jednání je však za současného znění § 192 IZ nepřípustné 

a tyto úkony věřitelů by proto měly být odmítnuty, co se v praxi ne vždy děje. 

2.13. Pohledávky zahraničních věřitelů 

Zvláštní úpravu pro přihlašování svých pohledávek mají v § 430 IZ známí 

věřitelé, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém 

z členských států Evropské unie.
59

 Tyto věřitele má insolvenční soud povinnost 

vyrozumět o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka, 

zároveň jim poskytne formulář pro přihlášení jejich pohledávky, přičemž těmto 

věřitelům začne lhůta k přihlášení pohledávek běžet až doručením těchto dokumentů, 

nikoli zveřejněním rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku. Za známé věřitele se 

považují takoví věřitelé, o kterých by se insolvenční soud, případně předběžný správce 

nebo (od rozhodnutí o úpadku) insolvenční správce dlužníka dozvěděl při obvyklém 

chodu věci buď z listin, jež je dlužník povinen předložit insolvenčnímu soudu [typicky 

ze seznamu závazků ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 písm. b) IZ] nebo z řádně 

vedeného účetnictví dlužníka anebo (typově u dlužníka, který nemá povinnost vést 

účetnictví) z jiných dlužníkem řádně vedených záznamů o stavu jeho majetku a závazků 

(včetně korespondence).
60

 Smyslem úpravy obsažené v § 430 IZ je přiznání práva na 

zvláštní zacházení věřitelům s místem obvyklého pobytu, bydlištěm nebo sídlem 

v některém z jiných členských států Evropské unie, kterým jazyková bariéra 

znemožňuje využití insolvenčního rejstříku k seznámení se s probíhajícím insolvenčním 

řízením a jeho stavem, neboť takoví věřitelé podnikají v zemi jiných (právních) 

zvyklostí a svá práva musí uplatňovat podle práva státu, v němž bylo insolvenční řízení 

zahájeno, a proto musí být podrobně informováni nejen o  způsobech a formách 

uplatnění svých práv, nýbrž i o důsledcích spojených se zmeškáním lhůt stanovených 

k jejich uplatnění.
61
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 Dříve s výjimkou Dánska, avšak s účinností od 1. 7. 2017 se již jedná o všechny členské státy Evropské 

unie bez výjimky. 
60

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. května 2012, sen. zn. 29 NSČR 13/2010, 

publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 138/2012. 
61

  Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. října 2018, č. j. KSLB 87 INS 4898/2017, 3 VSPH 

1238/2018-P5-7, a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. srpna 2019, č. j. MSPH 91 INS 9967/2018, 

3 VSPH 875/2019-P7-8.  
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Tato úprava je samozřejmě správná, neboť umožňuje zahraničním věřitelům 

domáhat se uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení probíhajícím v České 

republice, v praxi se nicméně lze setkat se situací, kdy je spravedlivost této úpravy 

přinejmenším sporná. Takovým známým věřitelem může být totiž například banka, 

která má sídlo v zahraničí a na našem území podniká prostřednictvím organizační 

složky.
62

 Problémem je, že ačkoli organizační složka nemá vlastní právní subjektivitu,
63

 

daná banka je s právním řádem státu, na jehož území podniká, velmi dobře seznámena, 

běžně využívá systémy pro sledování zahájených insolvenčních řízení svých klientů, má 

za zaměstnance státní příslušníky státu, kde prostřednictvím organizační složky podniká 

(včetně právního oddělení nebo oddělení vymáhání pohledávek), atd. Takovým 

věřitelům pak úprava § 430 IZ neposkytuje informace o možnosti a způsobu uplatnění 

pohledávek, nýbrž prodlužuje jim lhůtu k přihlášení pohledávek a dokonce stanoví 

povinnost je o možnosti přihlášení pohledávek adresně vyrozumět, čímž je de facto 

zvýhodňuje oproti ostatním věřitelům, přestože se prakticky jedná o účastníky ve 

stejném postavení. 

2.14. Odstraňování vad přihlášek 

Další úskalí se skrývají v postupu při odstraňování vad přihlášek. Povinnost 

přezkoumat přihlášky pohledávek věřitelů ukládá § 188 IZ insolvenčnímu správci. 

V odstavci 2 poté upravuje odstraňování vad a neúplností přihlášek, které svými 

nedostatky neumožňují jejich přezkoumání. Odstraňování vad je tedy plně v režii 

insolvenčního správce a je-li neúspěšné, předkládá insolvenční správce vadné přihlášky 

insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k nim nepřihlíží. To je z pohledu praxe 

insolvenčních soudů velmi zajímavé, neboť jde o jediný případ v insolvenčním řízení, 

kdy skutečnost, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, není založena zákonem, nýbrž 

rozhodnutím insolvenčního soudu. S ohledem na § 185 IZ
64

 by pak tedy výrok usnesení 

o odmítnutí předmětné přihlášky měl sestávat nejprve z rozhodnutí, že se k přihlášce 
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 Například Citibank Europe plc nebo Oberbank AG, a další. 
63

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. července 2003, sen. zn. 32 Odo 945/2002: 

„Skutečnost, že organizační složka zahraniční právnické osoby umístěná na území České republiky je 

zapsána do obchodního rejstříku pak neznamená, že tato organizační složka je nositelem právní 

subjektivity a způsobilým účastníkem řízení.“ 
64

 „Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona 

k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku 

rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, 

dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí 

takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud 

přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí“. 
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pohledávky nepřihlíží, a teprve potom z rozhodnutí o tom, že se daná přihláška odmítá, 

a že právní mocí takového usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí. Samotné 

rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, přitom v rozhodnutích 

insolvenčních soudů často chybí. Není ovšem divu, neboť jde o velmi neobvyklou a, jak 

již bylo řečeno, ojedinělou konstrukci v insolvenčním zákoně. 

2.15. Změna v osobě věřitele 

Další významnou činností ve vztahu k přihlášeným pohledávkám věřitelů je 

změna v osobě věřitele upravená v § 18 IZ. Jde o speciální úpravu § 107a o.s.ř. 

a můžeme konstatovat, že se jedná o poměrně častou a – subjektivně
65

 – neoblíbenou 

činnost insolvenčních soudů prvního stupně, neboť se nezřídka jedná o hromadná 

podání, kdy velký věřitel, často banka, postoupí jednou smlouvou velké množství 

pohledávek novému subjektu a následně podá návrh na změnu v osobě věřitele čítající 

stovky až tisíce jednotlivých insolvenčních řízení vedených u daného soudu. 

Insolvenční zákon navíc stanoví k rozhodnutí o těchto návrzích lhůtu 3 pracovních dnů, 

která zahrnuje administrativní zpracování návrhů, přiřazení k přihláškám v jednotlivých 

řízeních, a to jak fyzicky, tak elektronicky, pohyb přihláškových spisů a návrhů mezi 

vedoucími kanceláří a vyřizujícími osobami, kontrolu náležitostí a příloh návrhů 

a samotné rozhodnutí. Není proto výjimečné, že ve výsledku připadá na posouzení 

jednoho návrhu včetně vyhotovení rozhodnutí doba v řádech několika málo minut. 

Z důvodu právní jistoty je navíc třeba vyhovující rozhodnutí vyhotovit i v případě 

domněnky vydání tohoto rozhodnutí. Pokud je návrh bezchybný, je situace víceméně 

jednoduchá, soud vydá rozhodnutí o vyhovění návrhu, přičemž nedodržení lhůty nemá 

závažný dopad do práv a povinností účastníků řízení, jelikož nastane domněnka 

vyhovění, která je následně potvrzena usnesením soudu. Ovšem v případě, že je návrh 

vadný, je třídenní lhůta kritická, neboť její nedodržení má za následek domněnku 

vyhovění, povinnost vydání potvrzujícího usnesení, kterým však soud není vázán, 

a které proto následně zruší a rozhodne o zamítnutí návrhu na změnu v osobě věřitele. 

To vše při vědomí toho, že proti rozhodnutí podle § 18 odst. 1 až 3 IZ není přípustné 

odvolání. 

Kromě toho skýtá § 18 IZ ještě jedno úskalí, a to skutečnost, že Akreditační 

novelou byla do tohoto ustanovení vložena podmínka, že návrh na změnu v osobě 
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 Nutno ovšem říct, že jde o názor nejen autora této práce, ale i všech jeho dosavadních kolegů. 
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věřitele lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí předpis.
66

 

Není však již uvedeno, jak naložit s návrhem, který na formuláři učiněn nebyl, 

a zároveň § 18 odst. 2 IZ vylučuje použití § 43 o.s.ř., jinak běžně používaného 

k odstraňování vad podání. Takový návrh tedy nelze odmítnout, zamítnout, ani k němu 

nelze nepřihlížet. Řešení tak pravděpodobně nabízí insolvenčním soudům pouze 

neformální vyrozumění věřitele přípisem, že jeho úkon neumožňuje žádnou reakci 

insolvenčního soudu a zůstane tak bez důsledku. 

Autor práce se nadto domnívá, že se v insolvenčním zákoně v návaznosti na 

požadavek formulářového podání neobjevilo zmocňovací ustanovení k vydání 

předmětného prováděcího předpisu (ve výčtu zmocnění v § 431 IZ chybí, ačkoliv mezi 

vzorovými formuláři dostupnými v insolvenčním rejstříku je formulář návrhu na změnu 

v osobě věřitele k dispozici). Situace je tedy ještě o něco komplikovanější. Nabízí se tak 

i závěr, že nevyužití tohoto formuláře by nemělo mít pro navrhovatele žádný důsledek. 

2.16. Uspokojení pohledávek dalšími osobami 

V souvislosti s § 18 IZ je třeba zmínit též § 183, resp. i § 184 IZ. Tato 

ustanovení upravují skutečnost, že pohledávka věřitele nemusí být uspokojována pouze 

dlužníkem v insolvenčním řízení, ale též dalšími osobami, typicky zástavními dlužníky, 

spoludlužníky, ručiteli atd. Věřitel přitom pochopitelně není limitován pouze 

probíhajícím insolvenčním řízením a nic mu nebrání domáhat se uspokojení své 

pohledávky zároveň u těchto třetích osob, naopak jeho snahou vždy bude udělat 

všechno pro to, aby jeho uspokojení bylo co nejvyšší. Tyto třetí osoby mohou 

v insolvenčním řízení před takovým uspokojením přihlásit svůj (dosud neexistující) 

regresní nárok za dlužníkem přihlášením podmíněné pohledávky, která v případě, že 

svoji pohledávku přihlásí i příslušný věřitel, nebude do doby naplnění podmínky 

přezkoumávána.
67

 Pokud však třetí osoby své podmíněné pohledávky do insolvenčního 

řízení nepřihlásí, mohou se jí bez ohledu na to, zda jí přihlásily, či nikoli, domáhat 

namísto věřitele, kterému plnily za dlužníka. Insolvenční soud se o takové skutečnosti 

dozví typicky tak, že přihlášený věřitel vezme svoji přihlášku pohledávky (třeba 

i částečně) zpět. Pokud tak totiž učinil proto, že ji uspokojila některá z třetích osob, je 

povinen tuto skutečnost ve zpětvzetí uvést a třetí osobu označit, jinak jí odpovídá za 
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 Ustanovení § 18 odst. 1 IZ. 
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 Ustanovení § 191 odst. 1 IZ. 
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tímto vzniklou škodu nebo jinou újmu.
68

 Insolvenční soud má poté povinnost 

označenou třetí osobu vyrozumět o zpětvzetí věřitelovy přihlášky a poskytnout jí lhůtu 

k podání návrhu na vstup do insolvenčního řízení namísto věřitele, přičemž do uplynutí 

lhůty nerozhoduje o zpětvzetí přihlášky pohledávky, a to proto, že pokud třetí osoba 

skutečně namísto věřitele do řízení vstoupí, nebude v tomto rozsahu ke zpětvzetí 

přihlíženo.
69

 V odborné literatuře se lze dočíst, že pro vstup třetí osoby do 

insolvenčního řízení pak platí přiměřeně § 18 IZ s tou výjimkou, že takový návrh může 

podat též třetí osoba,
70

 autor práce se však domnívá, že přiměřenost použití § 18 IZ by 

měla být v případě § 183 IZ omezena též tím, že by proti takovému rozhodnutí mělo být 

přípustné odvolání. Pokud totiž insolvenční soud zamítne návrh na změnu v osobě 

věřitele (např. z důvodu formálních vad), v konečném důsledku se „nic neděje“, neboť 

tento návrh lze podat opětovně. Pokud však z téhož důvodu insolvenční soud zamítne 

návrh třetí osoby podle § 183 IZ, pak následně vezme na vědomí zpětvzetí přihlášky 

pohledávky (původního) věřitele a v daném rozsahu ukončí jeho účast v insolvenčním 

řízení dlužníka, a tedy efektivně zabrání třetí osobě možnosti podat např. opravený 

návrh na vstup do řízení. Je proto velmi žádoucí umožnit v takovém případě přezkum 

daného rozhodnutí před odvolacím soudem. Jinak by totiž nebylo možné odstranit 

jednak případné procesní nedostatky, které mohou velmi jednoduše spočívat 

v nedostatečném poučení třetí osoby o možnosti a způsobu podání návrhu, a jednak 

korigovat samotné právní hodnocení soudu prvního stupně. Je třeba si uvědomit, že 

insolvenční soud může návrh třetí osoby zamítnout i pro neuvedení rozhodných 

skutečností, s nimiž právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené 

pohledávky, i v návrhu, ve kterém absence takových skutečností není překážkou 

kladného rozhodnutí o tomto návrhu. Typicky se bude jednat o situaci, kdy rozhodné 

skutečnosti vylíčil již původně přihlášený věřitel v podání, jímž bere svou přihlášku 

pohledávky zpět z důvodu její úhrady ze strany osoby, od níž může požadovat plnění 

podle § 183 odst. 1 a 2 IZ, kterou v takovém podání zároveň označil, a která je shodná 
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 Ustanovení § 184 odst. 2 IZ. 
69

 Ustanovení § 184 odst. 3 IZ. 
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 MARŠÍKOVÁ, Jolana, Insolvenční zákon: ve znění zákona č. 64/2017 Sb. s poznámkami, judikaturou, 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy, 3. aktualizované vydání 

podle stavu právní úpravy k 1.1.2018, Praha: Leges, 2018, Glosátor, s. 378-379, ISBN 978-80-7502-257-
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s osobou podávající návrh na vstup do insolvenčního řízení namísto původního 

věřitele.
71

 

2.17. Přezkum pohledávek 

Přezkoumání přihlášených pohledávek se děje, není-li způsobem řešení úpadku 

oddlužení, na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem.
72

 Není přitom 

zřejmé, proč je „zjednodušený“ způsob přezkumu pohledávek – bez přezkumného 

jednání – zaveden jen pro případ řešení úpadku oddlužením, a nikoli též pro konkurz 

nebo reorganizaci. Počet přihlášek a náročnost přezkumu se v uvedených případech 

výrazně neodlišuje a není rozumného důvodu, proč klást rozdílné požadavky na 

„kvalitu“ přezkumné procedury při různých způsobech řešení úpadku. Význam 

výsledků přezkumu je pro dlužníka a věřitele zcela zásadní i při oddlužení, kde 

předurčuje jeho realizovatelnost i to, vůči kterým věřitelům a v jakém rozsahu bude 

dlužník osvobozen od zbytku svých dluhů.
73

 

Dle důvodové zprávy k Akreditační novele byla tato změna motivována snahou 

„(…) co nejvíce zjednodušit a urychlit insolvenční řízení, v němž je úpadek dlužníka 

řešen oddlužením, a to za současného zachování veškerých standardů s kvalitou 

aplikace tohoto institutu souvisejících, tak aby bylo dosaženo co největšího odlehčení 

insolvenčních soudů zahlcených insolvenční agendou (především insolvenčními 

řízeními, v nichž byl podán návrh na povolení oddlužení). Navrhuje se proto upravit 

zejména zvláštní podmínky pro konání schůze věřitelů a přezkumného jednání v rámci 

řízení, v němž má být rozhodováno o schválení oddlužení, resp. o jeho způsobu, nebo 

o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendář“.
74

 

Důvod, proč „nezjednodušit a nezrychlit“ i insolvenční řízení, ve kterých je úpadek 

dlužníka řešen konkursem nebo reorganizací, zákonodárce bohužel neuvádí, nelze 

vyloučit, že si skutečnost, že samotný přezkum pohledávek se v jednotlivých typech 

způsobu řešení úpadku neodlišuje, vůbec neuvědomil. 
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 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. listopadu 2018, č. j. KSLB 87 INS 1611/2017, 3 VSPH 

1024/2018-P11-10. 
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 Ustanovení § 190 odst. 1 IZ. 
73

 ŽÍTEK, K.: Nápad odvolacích a dalších věcí vyřizovaných naším soudem neklesá; rozhovor s Mgr. 
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 Zvláštní část, K bodu 12, 13, 19, 47, 48, 89 a 90. 
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2.18. Přerušení insolvenčního řízení 

Specifikem insolvenčního řízení je, že na rozdíl od jiných soudních řízení není 

přípustné jeho přerušení.
75

 Ačkoli je tato úprava pochopitelná s ohledem na zásady 

insolvenčního řízení (§ 5 IZ) a na dopady, jež mají účinky insolvenčního řízení
76

 nejen 

na dlužníka, ale i na další osoby, může v průběhu insolvenčního řízení nastat situace, 

kdy tato úprava může způsobit komplikace.  

Podle § 109 odst. 1 písm. c) o.s.ř. soud řízení přeruší, jestliže dospěl k závěru, že 

zákon, jehož má být při pojednávání nebo rozhodování věci použito, nebo jeho 

jednotlivé ustanovení je v rozporu s ústavním pořádkem a podal-li u Ústavního soudu 

návrh na zrušení tohoto zákona nebo jeho jednotlivého ustanovení. Zde tedy dochází ke 

kolizi úpravy stanovené insolvenčním zákonem a občanským soudním řádem. Přednost 

má pochopitelně insolvenční zákon jako lex specialis, ale vyvstává otázka, jak 

postupovat, dospěje-li insolvenční soud k závěru, že část insolvenčního zákona je 

v rozporu s ústavním pořádkem. Obecně platí, že v takovém případě je třeba přerušit 

řízení a předložit tuto otázku Ústavnímu soudu, ovšem přerušení insolvenčního řízení 

není přípustné. Stejně tak však není vhodné postupovat nebo rozhodovat na základě 

ustanovení, o kterém je soud přesvědčen, že je protiústavní. Vhodným se přitom nejeví 

ani „přiměřené“ použití občanského soudního řádu ve smyslu § 7 IZ a pouhé předložení 

návrhu na zrušení ustanovení nebo jeho části Ústavnímu soudu s následným „klidovým 

stavem“, ve kterém nebude v insolvenčním řízení rozhodováno.
77

 Zde by tedy dle 

názoru autora práce měla v insolvenčním zákoně existovat výjimka ze zákazu přerušení 

insolvenčního řízení, a to v případě předpokládaném § 109 odst. 1 písm. c) o.s.ř. 

Zároveň by taková otázka měla být Ústavním soudem vyřešena prioritně, neboť 

přerušené insolvenční řízení by bylo samozřejmě krajně nežádoucí. 

Závěrem autor práce uvádí, že je mu z praxe znám jeden případ, kdy bylo 

ustanovení insolvenčního zákona předloženo Ústavnímu soudu k projednání, a v tomto 

případě bylo Vrchním soudem v Praze spolu s předložením věci Ústavnímu soudu 

přerušeno řízení o odvolání dlužníka.
78
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 Ustanovení § 84 IZ. 
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 Vyjádřené v § 109 IZ. 
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 Uvedené platí pro hypotetickou situaci, kdy jde o návrh na zrušení natolik významného ustanovení 

insolvenčního zákona, že vydávání jiných rozhodnutí nepřipadá do jeho vyřešení v úvahu. 
78

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. června 2018, č. j. KSLB 57 INS 12327/2017, 1 VSPH 

2181/2017-B-13. 
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2.19. Úhrada odměny insolvenčního správce ze státních prostředků 

Insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů, jejichž 

způsob určení
79

 a úhrady stanoví Vyhláška o odměně IS. Je-li přitom plátcem DPH, 

náleží mu k odměně a náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani. Odměna 

a náhrada hotových výdajů se uspokojuje z majetkové podstaty dlužníka, případně ze 

složené zálohy na náklady insolvenčního řízení, a pokud nic z toho není možné, ze 

státních prostředků.
80

 Úhrada těchto nákladů insolvenčního řízení je insolvenčním 

zákonem limitována na 50 000 Kč, a to zvlášť pro odměnu a zvlášť pro náhradu 

hotových výdajů. Ze znění § 38 IZ však není zcela patrné, zda je limit 50 000 Kč 

absolutní, tedy zda zahrnuje též DPH v případech, kdy je insolvenční správce jejím 

plátcem, či zda je možné hranici 50 000 Kč o příslušnou DPH překročit. Ačkoli by se 

pouhým gramatickým výkladem mohlo zdát, že tuto hranici překročit nelze, s ohledem 

na zásady insolvenčního řízení, konkrétně na to, že žádný z účastníků insolvenčního 

řízení nesmí být nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn,
81

 musíme dojít 

k závěru, že pokud by limit 50 000 Kč zahrnoval DPH, byl by insolvenční správce, 

který je plátcem DPH, znevýhodněn oproti insolvenčním správcům, kteří jimi nejsou, 

a kteří ostatně mohli teoreticky vykonávat svoji funkci ve stejném řízení, tím, že by 

fakticky obdržel odměnu nižší, nebo byl dokonce nucen odvést DPH tzv. „ze svého“. 

Nelze rovněž přehlédnout, že DPH je příjmem státního rozpočtu, a částka, kterou stát 

insolvenčnímu správci uhradí nad zmiňovaných 50 000 Kč, se tak státu zase vrátí.
82
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 V případě hotových výdajů jde jen o některé hotové výdaje, viz § 38 odst. 7 IZ. 
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 Ustanovení § 38 IZ. 
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 Ustanovení § 5 IZ; V této souvislosti je důležité si uvědomit, že insolvenční správce je, co se týče 

rozhodování o jeho odměně, účastníkem řízení, přestože v průběhu insolvenčního řízení jako takového je 
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 K tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. ledna 2016, č. j. KSHK 41 INS 7259/2014, 

3 VSPH 381/2015-B-17. 
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3. Konkurs 

3.1. Zpeněžování majetkové podstaty 

Zpeněžování majetkové podstaty lze v insolvenčním řízení provést čtyřmi 

způsoby. Veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu, prodejem movitých 

věcí a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí, 

prodejem majetku mimo dražbu, nebo v dražbě provedené soudním exekutorem podle 

zvláštního právního předpisu.
83

 Insolvenční zákon nicméně nestanoví, zda má některý 

z uvedených způsobů zpeněžení majetkové podstaty přednost, a jeho volbu nechává na 

úvaze insolvenčního správce (se souhlasem případného věřitelského orgánu).  

Nejtransparentnějším je jednoznačně zpeněžení veřejnou dražbou a nebylo by 

jistě od věci, kdyby se jednalo o standardní způsob zpeněžení majetkové podstaty.
84

 

Bohužel, nejčastějším způsobem, ke kterému insolvenční správci přistupují, je 

zpeněžení majetku mimo dražbu, tedy prodej přímému kupci. Nebývá přitom ani 

neobvyklé, že insolvenční správci žádají insolvenční soud o souhlas s prodejem mimo 

dražbu nejvyšší nabídce, čímž kombinují dohromady oba nejčastěji využívané způsoby 

zpeněžení majetkové podstaty.  

V zájmu věřitelů a koneckonců i dlužníka a insolvenčního správce by přitom 

mělo být co nejvýhodnější zpeněžení majetkové podstaty. Prodej mimo dražbu je sice 

nejrychlejším způsobem zpeněžení (často s předjednanými kupujícími stranami), avšak 

přes požadavek rychlosti insolvenčního řízení by v tomto jeho svým způsobem 

nejzásadnějším okamžiku (jelikož pouze z výtěžku zpeněžení může dojít k alespoň 

částečnému uspokojení přihlášených věřitelů) mělo být zvoleno nejkvalitnější řešení. 

Nabízí se proto otázka, zda by nebylo vhodné stanovit zpeněžení majetkové podstaty ve 

veřejné dražbě jako povinný způsob uskutečnění zpeněžení, s výjimkou např. tam, kde 

je znám kupec, který je ochoten zaplatit minimálně částku odpovídající hodnotě 

zpeněžovaného majetku, určenou znaleckým posudkem. 
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 Ustanovení § 286 odst. 1 IZ 
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 Shodně též MARŠÍKOVÁ, Jolana, Insolvenční zákon: ve znění zákona č. 64/2017 Sb. s poznámkami, 

judikaturou, nařízením Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy, 

3. aktualizované vydání podle stavu právní úpravy k 1.1.2018, Praha: Leges, 2018, Glosátor, s. 618, ISBN 

978-80-7502-257-8. 
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3.2. Zpeněžení předmětu zajištění 

Zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku 

zpeněžení předmětu zajištění. Nejčastěji je tak v insolvenčním řízení zpeněžován právě 

takový majetek, a to jak v konkursu, tak v oddlužení. Výtěžek zpeněžení se zajištěným 

věřitelům vydává po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením předmětu 

zajištění, po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce (k otázce 

určování výše odměny insolvenčního správce bude blíže uvedeno dále) a po uspokojení 

pohledávky osoby odpovědné za správu předmětu zajištění, jde-li o bytovou jednotku, 

až do výše jedné desetiny, pokud tato osoba takovou pohledávku v insolvenčním řízení 

uplatnila, to vše se souhlasem insolvenčního soudu.
85

 V následujících odstavcích § 298 

IZ je upravena možnost podávání námitek proti návrhu insolvenčního správce na vydání 

výtěžku zpeněžení, rozsah, v jakém lze od výtěžku zpeněžení odečíst náklady spojené 

se správou a zpeněžením předmětu zajištění, způsob doručování rozhodnutí a oprávnění 

podat proti němu odvolání, a rovněž také odstavec znějící „Pro zpeněžení podle § 293 

se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný věřitel dosud nesplnil povinnost podle 

§ 230 odst. 3“.
86

 

Nyní je třeba uvést obsah § 293 IZ: 

(1) Jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, 

která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny 

zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; 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. 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. 

(2) Ustanovení § 230 odst. 3 až 5 platí obdobně. Ustanovení § 286 odst. 2, § 287 

odst. 2 a § 289 odst. 1 se použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného 

věřitele. 
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 Ustanovení § 298 odst. 2 IZ. 
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 Ustanovení § 298 odst. 6 IZ. 
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Zmiňovaný § 230 (odst. 3) IZ, pak stanoví: 

(1) Správou majetkové podstaty se rozumí zejména činnost, jakož i právní úkony 

a opatření z ní vyplývající, pokud směřuje k tomu, aby 

a) nedocházelo ke znehodnocení majetkové podstaty, zejména aby 

nedošlo k odstranění, zničení, poškození nebo odcizení majetku, který do 

ní náleží, 

b) majetek náležející do majetkové podstaty byl využíván v souladu se 

svým určením, pokud tomu nebrání jiné okolnosti, 

c) se majetková podstata rozmnožila, lze-li takovou činnost rozumně 

očekávat se zřetelem ke stavu majetkové podstaty a obvyklým obchodním 

příležitostem, 

d) byly vymoženy pohledávky dlužníka včetně plnění z neplatných 

a neúčinných právních úkonů. 

(2) Jde-li o správu věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která 

slouží k zajištění pohledávky, je osoba s dispozičními oprávněními vázána 

pokyny zajištěného věřitele směřujícími k řádné správě; 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. Osoba s dispozičními 

oprávněními může odmítnout pokyny zajištěného věřitele, má-li za to, že 

nesměřují k řádné správě; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich 

přezkoumání v rámci dohlédací činnosti. 

(3) Náklady spojené s provedením jeho pokynu podle odstavce 2 nese zajištěný 

věřitel ze svého. 

Otázka nyní zní, k čemu přesně se § 298 odst. 6 IZ vztahuje? Jde o velmi 

důležité ustanovení insolvenčního zákona, neboť jak již bylo řečeno výše, nejčastěji 

zpeněžovaným typem majetku v insolvenčním řízení je majetek zajištěný, a postup 
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podle tohoto ustanovení se tak uplatní velmi často i v oddlužení. Dle autora práce je 

§ 298 odst. 6 IZ formulován trochu nešťastně, neboť v extrémním případě umožňuje 

následující absurdní výklad. 

Zajištěný věřitel, který udělil insolvenčnímu správci pokyn ke zpeněžení 

předmětu zajištění, a který zároveň uhradil všechny náklady spojené s jeho provedením 

(§ 230 odst. 3 IZ), tedy včetně nákladů spojených se správou a zpeněžením předmětu 

zajištění, po zpeněžení předmětu zajištění obdrží výtěžek nejen bez odečtení nákladů 

spojených se správou a zpeněžením (logicky, neboť je už uhradil), ale též bez odečtení 

přednostní pohledávky správce zpeněžované bytové jednotky, a rovněž bez odečtení 

odměny insolvenčního správce, jelikož s ohledem na splnění povinnosti dle § 230 odst. 

3 IZ se celý § 298 odst. 2 IZ nepoužije (§ 298 odst. 6 IZ). Bude tedy uspokojován 

z většího rozsahu výtěžku zpeněžení předmětu zajištění (za předpokladu, že jeho 

pohledávka přesahuje hodnotu výtěžku) a odměnu insolvenčního správce bude nutné 

uhradit buď z majetkové podstaty na úkor nezajištěných věřitelů, nebo z prostředků 

státu, avšak jen do výše 50 000 Kč (viz § 38 odst. 2 IZ). Uspokojení pohledávky osoby 

odpovědné za správu předmětu zajištění, jde-li o bytovou jednotku, by pak bylo zcela 

vyloučeno. 

Uvedený výklad podporuje i skutečnost, že jak § 230 odst. 3 IZ, tak § 298 odst. 

2 IZ se týkají nákladů vztahujících se k předmětu zajištění. 

Skutečný výklad má být mnohem pravděpodobněji takový, že pokud zajištěný 

věřitel, který udělil insolvenčnímu správci pokyn ke zpeněžení předmětu 

zajištění, zároveň uhradil všechny náklady spojené s provedením tohoto pokynu, 

nepoužije se § 293 odst. 2 IZ. To se však zjevně vztahuje pouze k první větě 

„Ustanovení § 230 odst. 3 až 5 platí obdobně.“, neboť věta druhá „Ustanovení § 286 

odst. 2, § 287 odst. 2 a § 289 odst. 1 se použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného 

věřitele“ je v situaci, kdy pokyn zajištěného věřitele jednoznačně existuje, nadbytečná. 

I toto přispívá k nejasnosti § 298 odst. 6 IZ.  

S ohledem na již opakovaně zmiňovanou významnost celého ustanovení § 298 

IZ by proto bylo vhodné, aby znění jeho odstavce 6 bylo přeformulováno tak, aby 

nepřipouštělo dvojí výklad, zvlášť v situaci, kdy takový výklad není zjevně nesmyslný. 

V souvislosti s § 298 IZ je třeba zmínit také jeho odstavec 8, doplněný 

s účinností od 1. prosince 2017, dle kterého „V případě, že je zpeněžena jednotka 
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v domě a osoba odpovědná za správu domu a pozemku uplatnila v insolvenčním řízení 

pohledávku související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, uspokojí se 

tato pohledávka z výtěžku zpeněžení jednotky před uspokojením pohledávek zajištěných 

věřitelů podle odstavce 1, a to do výše jedné desetiny výtěžku zpeněžení.“ 

Smyslem této úpravy bylo vyvážit práva věřitelů, neboť do té doby byl zástavní 

věřitel v nepoměrně lepším postavení než společenství vlastníků či vlastníci jednotek 

v domech, v nichž nevzniklo společenství vlastníků, a posílit vymahatelnost pohledávek 

souvisejících se správou domu a pozemku, které dlužník jako vlastník jednotky řádně 

nehradil, a za které jsou nuceni ručit ostatní vlastníci jednotek ve stejném domě, kteří 

své závazky řádně hradí.
87

  

Z uvedeného není ovšem zcela jasné, o jaké pohledávky osob odpovědných za 

správu domu a pozemku se má jednat. Insolvenční zákon zde hovoří o pohledávkách, 

které takový věřitel „uplatnil v insolvenčním řízení“. Uplatněním se v insolvenčním 

řízení obecně myslí jak přihlášení pohledávky, tak uplatnění pohledávky za majetkovou 

podstatou nebo pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 

u insolvenčního správce (kdykoli v průběhu insolvenčního řízení). Má-li se tato úprava 

vztahovat na pohledávky, které se do insolvenčního řízení přihlašují, pak jsou tito 

věřitelé zvýhodněni oproti ostatním věřitelům s přihlášenými pohledávkami, kteří mají 

mít zásadně stejné nebo obdobné postavení.
88

 Pokud by se však tato úprava vztahovala 

na věřitele, kteří tuto pohledávku uplatňují jako pohledávku za podstatou [dle § 168 

odst. 2 písm. b) IZ], je třeba připomenout, že takové pohledávky se z principu 

uspokojují před ostatními, a jedinou změnou by tak bylo, že nad rámec běžného režimu 

by byly (částečně či zcela) uspokojeny z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění. Nabízí 

se též výklad, že jde o specifický druh pohledávek, které lze uspokojit výhradně 

z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění do jedné desetiny jeho výše, a které je tak třeba 

nutné zvlášť uplatnit v souvislosti se zpeněžováním předmětu zajištění, v opačném 

případě by jejich uspokojení nebylo možné. 

Sám zákonodárce si těchto nejasností byl evidentně vědom, jelikož 

v Oddlužovací novele došlo k úpravě znění § 298 odst. 8 IZ tak, že nyní zní: 

„V případě, že je zpeněžena jednotka v domě a osoba odpovědná za správu domu 

a pozemku přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku související se správou domu 
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 Důvodová zpráva k zákonu č. 291/2017 Sb. 
88

 Ustanovení § 5 IZ. 



 

40 
 

a pozemku vůči vlastníku jednotky, uspokojí se tato pohledávka z výtěžku zpeněžení 

jednotky před uspokojením pohledávek zajištěných věřitelů podle odstavce 1, a to do 

výše jedné desetiny výtěžku zpeněžení po odečtení částek nákladů spojených se správou 

a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky 

připadající na odměnu insolvenčního správce.“ Nejen, že tedy došlo k vyjasnění, že 

uvedená úprava se vztahuje výhradně na přihlašované pohledávky, rovněž bylo 

vyjasněno, že základem pro určení výše, do které lze předmětné pohledávky uspokojit, 

je čistý výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžení 

a odměny insolvenčního správce. Tento výklad byl sice naznačen zněním § 298 odst. 

2 IZ, nicméně výslovně tak nikde stanoveno nebylo. 

Nutno ovšem poznamenat, že stále přetrvává skutečnost, že § 298 odst. 8 IZ je 

v rozporu přinejmenším se základními zásadami insolvenčního řízení, neboť 

zvýhodňuje jeden specifický typ nezajištěných věřitelů s pohledávkami, které se do 

insolvenčního řízení přihlašují prostřednictvím přihlášky. 

Poslední poznámkou, kterou je vhodné zmínit, je, že soudní praxe je ohledně 

§ 298 odst. 8 IZ rozpolcená, co se týče aplikovatelnosti, tedy zda a případně v jakém 

rozsahu se použije na již probíhající insolvenční řízení. Zákon č. 291/2017 Sb. totiž 

neobsahoval žádná přechodná ustanovení. Vrchní soud v Praze a Vrchní soud 

v Olomouci přitom k této otázce zaujaly odlišná stanoviska. 

Vrchní soud v Olomouci nejprve konstatoval, že „(…) tam, kde na základě 

pokynu zajištěného věřitele dle § 293 odst. 1 IZ (předpokládajícího rozdělení 

dosaženého výtěžku zpeněžení dle tehdy platné právní úpravy) došlo ke zpeněžení 

zajištěného majetku a podání návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku 

zpeněžení zajištěnému věřiteli do 30. 11. 2017, je i při rozhodování o tomto návrhu 

s ohledem na princip nepravé zpětné účinnosti třeba postupovat dle právní úpravy 

obsažené § 298 IZ, ve znění účinném do 30. 11. 2017“,
89

 a později dokonce dospěl 

k závěru, že „(…) pravidlo obsažené v § 298 odst. 8 IZ nelze aplikovat na řízení, kde 

lhůta k podání přihlášek pohledávek uplynula před 1. 12. 2017“.
90

 

Vrchní soud v Praze na druhé straně dovodil, že „(…) nový § 298 odst. 8 IZ je 

ode dne 1. 12. 2017 nutno aplikovat — bez jakýchkoliv dalších podmínek (definovaných 
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např. v usnesení Vrchního soudu v Olomouci, jehož se zajištěný věřitel dovolával) — ve 

všech rozhodnutích o vydání výtěžku zpeněžení přijatých po tomto dni, tedy že se 

novelizované ustanovení použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí 

účinnosti zákona č. 91
91

/2017 Sb.“
92

 

Oba soudy se přitom rozdílně vypořádaly s absencí přechodných ustanovení 

a otázkou, zda jde v daném případě o pravou či nepravou retroaktivitu.
93

 

3.3. Odměna insolvenčního správce 

Se zpeněžováním majetkové podstaty je nerozlučně spjata též otázka určení 

odměny insolvenčního správce. Způsob jejího výpočtu je uveden v § 1 Vyhlášky 

o odměně IS, a zní takto: 

(1) Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměnu 

insolvenčního správce součet odměny určené podle odstavce 2 a odstavce 3. Pro 

účely výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený 

k vydání věřitelům i částku připadající na odměnu insolvenčního správce. 

(2) Odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení jednotlivého 

předmětu zajištění činí z částky určené k vydání věřitelům, jejichž pohledávka 

byla tímto předmětem zajištěna 

od 0 – 1 mil. Kč 9 % 

od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč 90 000 Kč + 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč 

od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč 450 000 Kč + 3 % z částky přesahující 10 mil. Kč 

od 50 mil. Kč do 500 mil. Kč 1 650 000 Kč + 2 % z částky přesahující 50 mil. Kč 

od 500 mil. Kč 10 650 000 Kč + 1 % z částky přesahující 500 mil. Kč. 

Pro účely této vyhlášky se za jednotlivý předmět zajištění považuje i funkční 

celek tvořený souborem věcí, práv či majetkových hodnot. 
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(3) Odměna určená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné 

věřitele činí při výtěžku 

od 0 do 500 tis. Kč 25 % 

od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč 125 000 Kč + 20 % z částky přesahující 500 tis. Kč 

od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč 225 000 Kč + 15 % z částky přesahující 1 mil. Kč 

od 5 mil. Kč do 10 mil. Kč 825 000 Kč + 13 % z částky přesahující 5 mil. Kč 

od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč 1 475 000 Kč + 10 % z částky přesahující 10 mil. Kč 

od 50 mil. Kč do 100 mil. Kč 5 475 000 Kč + 5 % z částky přesahující 50 mil. Kč 

od 100 mil. Kč do 250 mil. Kč 7 975 000 Kč + 1 % z částky přesahující 100 mil. Kč 

od 250 mil. Kč 9 475 000 Kč + 0,5 % z částky přesahující 250 mil. Kč. 

(4) Pro účely této vyhlášky se výtěžkem zpeněžení určeným k rozdělení mezi 

nezajištěné věřitele rozumí výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi nezajištěné 

věřitele zahrnuté do rozvrhu a výtěžek zpeněžení určený k uspokojení pohledávek 

nezajištěných věřitelů postavených na roveň pohledávkám za podstatou. 

(5) Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna 

insolvenčního správce nejméně 45 000 Kč. 

V minulosti způsobovala problémy otázka, z jakého základu počítat odměnu 

insolvenčního správce, pokud dosažený výtěžek přesahoval celkovou výši pohledávek 

daného typu věřitelů (tj. zajištěných a nezajištěných), kdy insolvenční správci usilovali 

o to, abych jejich odměna byla počítána z celkového výtěžku zpeněžení, bez ohledu na 

výši pohledávek věřitelů. Dotaženo ad absurdum by to znamenalo, že měl-li by 

zajištěný věřitel svoji pohledávku ve výši např. 100 000 Kč zajištěnou nemovitostí 

dlužníka, zpeněženou za 10 000 000 Kč, počítala by se odměna insolvenčního správce 

ze základu 10 000 000 Kč (po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením), 

namísto ze základu 100 000 Kč. Tento výklad byl naštěstí rychle překonán jak 

judikaturou,
94

 tak i novým výše citovaným zněním Vyhlášky o odměně IS. 

Dnes přetrvávají spory již pouze o to, zda základ pro výpočet odměny 

insolvenčního správce v sobě zahrnuje i samotnou odměnu insolvenčního správce, resp. 

co přesně tato definice znamená. Samotná doložka, že pro účely výpočtu odměny 
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insolvenčního správce zahrnuje výtěžek zpeněžení určený k vydání věřitelům i částku 

připadající na odměnu insolvenčního správce byla do Vyhlášky o odměně IS vložena 

s účinností od 1. 1. 2014, neboť „Aplikační praxe ukázala, že výpočet odměny při 

zpeněžení zajištěného i nezajištěného majetku v konkursu činí problémy. Z tohoto 

důvodu je pro vyjasnění výpočtu stanoveno, že do základu pro výpočet odměny patří 

i částka připadající na odměnu insolvenčního správce“.
95

 

Důvodem byla skutečnost, že insolvenční soudy v minulosti počítali odměnu 

insolvenčních správců při zpeněžení za pomoci rovnice o dvou neznámých, a to tak, že 

o výši (teprve určované) odměny insolvenčního správce snižovali dosažený výtěžek 

zpeněžení, ze kterého byla odměna vypočítávána. 

Dnes nicméně dochází k opačnému extrému, kdy insolvenční správci, 

s argumentací, že jejich odměna je součástí výtěžku, ze kterého je určována, ve 

vyúčtování své odměny zvyšují dosažený výtěžek zpeněžení o výši svojí odměny, 

v podstatě za použití obdobného vzorce o dvou neznámých. Opět dovedeno do absurdna 

to může znamenat, že bude-li z dosaženého výtěžku zpeněžení např. zajištěný věřitel 

uspokojen zcela, nebyla by odměna insolvenčního správce určena z výše jeho 

pohledávky, nýbrž z částky vyšší. Smyslem novelizace § 1 odst. 1 Vyhlášky 

o odměně IS s účinností od 1. 1. 2014 bylo odstranění nejednotné praxe 

insolvenčních soudů, z nichž některé při stanovení základu pro výpočet odměny 

částku připadající na odměnu správce od částky určené k vydání věřitelům odečítaly, 

a nepočítaly tak odměnu z částky určené k vydání věřitelům, ale z částky nižší. 

V žádném případě však nelze uvedené ustanovení vykládat tak, že by se odměna 

insolvenčního správce měla k částce určené k vydání věřitelům při výpočtu základu 

odměny přičítat, a tedy jinak řečeno počítat odměnu též z odměny (insolvenčního) 

správce.
96
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4. Oddlužení 

4.1. Oddlužení dlužníků se závazky z podnikání 

Akreditační novelou byla v  ustanovení § 389 odst. 2 IZ, které se týká oprávnění 

dlužníků, kteří mají dluhy z podnikání, podat návrh na povolení oddlužení, upřesněna 

první podmínka tak, že „Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo 

hrozícího úpadku oddlužením, jestliže s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde; 

platí, že věřitel souhlasí, pokud nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně 

nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí, a toto své stanovisko odůvodní“. 

Takto formulovaná úprava je velice zajímavá, a to z toho důvodu, že zakládá 

povinnost věřitelů s pohledávkami vzniklými z podnikání dlužníka, kteří nesouhlasí 

s povolením jeho oddlužení, aby svůj nesouhlas aktivně projevili nejpozději 

s přihláškou pohledávky. Zároveň ovšem stále platí § 403 odst. 2 IZ, který říká, že 

„Věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, mohou namítat, že zde jsou 

skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení 

oddlužení. Tyto námitky mohou uplatnit nejpozději do skončení schůze věřitelů, která 

rozhodovala o způsobu oddlužení; v případě, že schůze věřitelů svolána nebude, do 

7 dnů od zveřejnění zprávy pro oddlužení v insolvenčním rejstříku. K později vzneseným 

námitkám a k námitkám uplatněným věřiteli, kteří nehlasovali o přijetí způsobu 

oddlužení, se nepřihlíží. Platí, že věřitelé, kteří včas neuplatnili námitky podle věty 

první, souhlasí s oddlužením bez zřetele k tomu, zda dlužník má dluhy z podnikání“. To 

v podstatě znamená, že věřitel s pohledávkami z podnikání dlužníka, který 

s oddlužením dlužníka nesouhlasí, musí nejprve vyjádřit svůj nesouhlas nejpozději 

s podáním přihlášky, poté se musí účastnit schůze věřitelů, hlasovat na ní o způsobu 

oddlužení a následně na ní vznést námitku existence skutečnosti, jež brání povolení 

oddlužení. Pokud by takový věřitel pouze vznesl nesouhlas s oddlužením dle § 389 odst. 

2 IZ, avšak poté již nehlasoval o způsobu oddlužení a nevznesl námitku dle § 403 odst. 

2 IZ, vykládalo by se jeho (ne)konání tak, že poté, co se seznámil s obsahem 

insolvenčního řízení, své prvotní stanovisko přehodnotil a na svém nesouhlasu nadále 

netrvá.
97
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Pokud by věřitel naopak nevyslovil nesouhlas s oddlužením nejpozději 

s přihlášením pohledávky, a poté chtěl ve smyslu § 403 odst. 2 IZ vznést námitku 

o existenci skutečnosti, které brání povolení oddlužení, musel by být v případě, že by 

jeho argumentace spočívala toliko v existenci závazků dlužníka vzniklých v souvislosti 

s podnikáním, bez dalšího neúspěšný. 

Výše uvedené fakticky znamená, že požadavek vyjádřit nesouhlas s oddlužením 

dlužníka se závazky z podnikání byl pro věřitele s pohledávkami vzniklými z podnikání 

dlužníka zdvojen, a tito tak musí uplatnit svůj nesouhlas kumulativně jak dle § 389 odst. 

2 písm. a) IZ, tak dle § 403 odst. 2 IZ, čímž jsou znevýhodněni oproti „běžným“ 

věřitelů, pro které nadále platí pouze § 403 odst. 2 IZ. 

4.2. Náležitosti návrhu na povolení oddlužení 

Podává-li dlužník návrh na povolení oddlužení, musí v něm označit sebe a osoby 

oprávněné za něho jednat, návrh způsobu oddlužení, nebo sdělení, že takový návrh 

nevznáší, a musí uvést údaje o svých příjmech za poslední tři roky a očekávané příjmy 

v následujících pěti letech.
98

 Své příjmy za uplynulé tři roky je navíc povinen k návrhu 

na povolení oddlužení doložit.
99

 Pokud by tyto údaje neuvedl nebo nedoložil, je to 

důvodem pro výzvu insolvenčního soudu k odstranění těchto nedostatků a případného 

odmítnutí návrhu na povolení oddlužení. Autor práce považuje požadavky týkající se 

výše uvedených příjmů dlužníků za značně přehnané a ve výsledku zbytečné. Historie 

dlužníkových příjmů je pro případné oddlužení plněním splátkového kalendáře údajem 

bez jakékoli vypovídající hodnoty, jelikož insolvenční soud při provádění výpočtu 

předběžného odhadu uspokojení dlužníkových nezajištěných věřitelů vychází zásadně 

z aktuálních příjmů. Údaj o předpokládaných příjmech v následujících pěti letech je pak 

naprosto zbytečnou informací, neboť pokud dlužník nemá v době podání návrhu na 

povolení oddlužení dostatečné příjmy pro oddlužení plněním splátkového kalendáře, 

připadá v úvahu pouze oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, nebo zamítnutí 

návrhu na povolení oddlužení. Insolvenční soud nemůže při svém rozhodování přihlížet 

k hypotetickým budoucím příjmům.
100

 Dlužník i insolvenční soud tak můžou vycházet 

                                                                                                                                                                          
hlasovat o způsobu oddlužení a svůj nesouhlas zopakovat vznesením námitky na svolané schůzi věřitelů, 

jinak platí, že s oddlužením (dodatečně) souhlasí. 
98

 Ustanovení § 391 odst. 1 IZ. 
99

 Ustanovení § 392 odst. 1 písm. b) IZ. 
100

 Totéž platí např. pro pohyblivou složku mzdy nebo platu dlužníka, s těmito příjmy kalkulovat pro 

potřeby oddlužení z důvodu absence jejich garantovatelnosti nelze. 
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maximálně z toho, zda je pracovní smlouva nebo jiná listina, na základě které je 

uzavřen pracovní poměr dlužníka, uzavřena na dobu neurčitou či určitou, a případně na 

jak dlouho. 

Není bez povšimnutí, že kritizovaná úprava doznala značné změny 

v Oddlužovací novele,
101

 ve které jsou požadovány údaje a doložení pouze o příjmech 

za posledních 12 měsíců, a údaje o předpokládaných příjmech v následujících 12 

měsících. Sám zákonodárce tak evidentně dospěl k závěru, že stávající úprava je 

zbytečně excesivní.  

4.3. Subjektivní přípustnost oddlužení 

Rozhodnutí o tom, zda je dlužník oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, 

je insolvenční soud v případě, že k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho 

přijetí nebude svolána schůze věřitelů, povinen vydat nejpozději spolu s rozhodnutím 

o schválení nebo neschválení oddlužení.
102

 Z formulace tohoto ustanovení je zřejmé, že 

toto rozhodnutí o subjektivní přípustnosti dlužníkova návrhu na povolení oddlužení je 

zákonem zamýšleným předpokladem vydání rozhodnutí jak o schválení oddlužení, tak 

i neschválení oddlužení. Zejména v případě rozhodnutí o neschválení oddlužení však 

tato úprava postrádá smysl, protože výrok takového rozhodnutí by tedy správně měl 

znít, že dlužník je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení (bod I. výroku), 

a oddlužení dlužníka se neschvaluje (bod II. výroku). Kromě evidentní rozpornosti takto 

formulovaných bodů výroku je nadto absence rozhodnutí o přípustnosti návrhu na 

povolení oddlužení důvodem pro zrušení takového rozhodnutí bez dalšího,
103

 

samozřejmě pouze tehdy, pokud k rozhodnutí ve smyslu § 397 odst. 2 IZ nedošlo již 

dříve v průběhu insolvenčního řízení.   

4.4. Nepoctivý záměr 

Podmínkou povolení oddlužení je mimo jiné také poctivost dlužníka. 

Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem 

okolnostem lze důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr.
104

 

                                                           
101

 O té více v části 5. této práce – Výhled do budoucna. 
102

 Ustanovení § 397 odst. 2 IZ. 
103

 A k takovým rozhodnutím v praxi skutečně dochází, např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 

13. března 2019, č. j. KSPL 53 INS 1974/2018, 3 VSPH 1352/2018-B-21. 
104

 Ustanovení § 395 odst. 1 písm. a) IZ. 
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Insolvenční zákon však kromě tohoto strohého ustanovení nijak nespecifikuje, co přesně 

je možné za onen nepoctivý záměr považovat. 

Poctivost dlužníka a jeho zodpovědný přístup k plnění povinností 

v insolvenčním řízení
105

 jsou přitom spolu s uspokojením přihlášených nezajištěných 

věřitelů v rozsahu alespoň 30 % jejich pohledávek základními podmínkami přípustnosti 

způsobu řešení úpadku oddlužením. Otázka poctivosti dlužníkových záměrů a otázka, 

zda dlužník v insolvenčním řízení nekoná lehkomyslně či nedbale, jsou zkoumány nejen 

při povolení oddlužení, ale i při posouzení zda má být oddlužení schváleno, a dokonce 

i po skončení insolvenčního řízení (coby důvod pro odejmutí přiznaného osvobození od 

placení zbytku dluhů dle § 417 odst. 1 IZ).
106

 

Pro návod, jak se vypořádat s poctivostí dlužníka, se proto musíme obrátit na 

judikaturu insolvenčních soudů. Nejvyšší soud České republiky v usnesení ze dne 

17. června 2015, č. j. KSBR 37 INS 13037/2012, 29 NSČR 47/2013-B-49, konstatoval, 

že „Posouzení, zda dlužník (ne)sleduje podáním návrhu na oddlužení nepoctivý záměr 

je logicky navázáno na hodnocení skutečností, které se udály v určitém časovém rámci, 

zpravidla před zahájením insolvenčního řízení. Přitom je ovšem třeba mít na paměti, že 

o způsob řešení svého úpadku oddlužením typově žádají i osoby, které si úpadkovou 

situaci (nebo hrozící úpadek) přivodily do jisté míry lehkomyslným, marnotratným nebo 

obecně málo zodpovědným přístupem ke svým majetkovým záležitostem (počínaje tzv. 

řetězením úvěrů a půjček a konče třeba i utrácením peněz v hracích automatech), ale 

v určité fázi života (zpravidla časově úzce propojené s dobou zahájení insolvenčního 

řízení) se rozhodly tento přístup změnit a své ekonomické potíže řešit smysluplnou 

cestou v insolvenčním řízení. Je-li taková proměna opravdová, není důvod vylučovat 

dlužníka a priori z režimu oddlužení. (…) Nalézt hranici, po jejímž překročení lze 

z událostí předcházejících zahájení insolvenčního řízení dovodit, že dlužník sleduje 

podáním návrhu na oddlužení nepoctivý záměr, může být v některých situacích obtížné, 

podstatné však je, zda nejpozději v době rozhodování insolvenčního soudu o schválení 

oddlužení je důvod usuzovat, že dlužník se poctivě snaží vypořádat s věřiteli a napravit 

stav vyvolaný předchozí nehospodárnou (jelikož k úpadku vedoucí) správou svého 

majetku“. 
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 Ustanovení § 395 odst. 2 IZ. 
106

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. července 2019, č. j. KSPH 66 INS 4725/2019, 3 VSPH 

873/2019-A-15. 
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To znamená, že insolvenční soud by neměl dovozovat nepoctivý záměr dlužníka 

tzv. „od stolu“, ale měl by kromě obsahu návrhu na povolení oddlužení a jeho příloh 

vycházet rovněž ze skutečností, které vyjdou najevo v průběhu insolvenčního řízení, 

stejně jako z chování dlužníka v průběhu řízení, a měl by mu dát šanci dokázat, že jeho 

snaha o vyřešení své negativní finanční a sociální situace v co nejvyšší míře je myšlena 

poctivě, a přitom by měl do svého rozhodnutí zahrnout též úvahu o tom, kdo a v jaké 

podobě měl být jednáním dlužníka nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně 

zvýhodněn, případně v čem je takové jednání na újmu rychlého, hospodárného a co 

nejvyššího uspokojení věřitelů ve smyslu § 5 písm. a) IZ.
107

 Pokud insolvenční soud 

podezírá dlužníka z nepoctivého záměru, nemusí navíc primárně přistupovat k zamítnutí 

návrhu na povolení oddlužení, s ohledem na § 397 odst. 1 IZ
108

 může oddlužení povolit 

a po jeho případném schválení je kdykoli zrušit postupem podle § 418 IZ. 

4.5. Oddlužení kombinací plnění splátkového kalendáře a zpeněžení 

majetkové podstaty 

Dle § 398 odst. 1 IZ lze oddlužení provést zpeněžením majetkové podstaty nebo 

plněním splátkového kalendáře. Na základě výslovného prohlášení dlužníka lze 

k návrhu insolvenčního správce provést oddlužení plněním splátkového kalendáře se 

zpeněžením majetkové podstaty nebo její části. Možnost oddlužení prostřednictvím 

kombinace splátkového kalendáře a současného zpeněžení majetkové podstaty byla do 

insolvenčního zákona zavedena Akreditační novelou, přičemž šlo o důsledek praxe 

insolvenčních soudů, které se v minulosti k této možnosti uchylovali v případě, kdy 

nebyl dán předpoklad, že samotné oddlužení splátkového kalendáře povede 

k uspokojení nezajištěných pohledávek přihlášených věřitelů alespoň v zákonném 

rozsahu, nicméně za současného použití (částečného) zpeněžení majetkového podstaty 

bylo možné na tuto hranici dosáhnout.
109

 

Akreditační novelou byl tedy tento postup zakotven přímo v insolvenčním 

zákoně, avšak na uzákonění oddlužení kombinací obou způsobů oddlužení již 
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 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. března 2019, č. j. KSPA 44 INS 515/2019, 3 VSPH 

514/2019-A-14. 
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 „V pochybnostech o tom, zda dlužník je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, insolvenční soud 

oddlužení povolí a tuto otázku prozkoumá v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání způsobu 

oddlužení a hlasování o jeho přijetí.“  
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 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. září 2011, č. j. KSLB 76 INS 13739/2010, 1 VSPH 

993/2011-B-33, a také usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. ledna 2009, č. j. KSBR 24 INS 

4176/2008-B-14. 
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nenavázaly další s tím spojené potřebné změny, zejména týkající se odměny 

insolvenčního správce, neboť ve Vyhlášce o odměně IS nebyla explicitně stanovena 

odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře za 

současného zpeněžení majetkové podstaty. Insolvenčním soudům se proto nabízí dvojí 

postup, buď vycházet z toho, že způsobem oddlužení jsou obě varianty a insolvenčním 

správcům tedy přiznat dvojí odměnu, nebo postupovat dle § 5 Vyhlášky o odměně IS 

a rozhodnout o výši odměny v každém takovém insolvenčním řízení individuálně 

s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti 

insolvenčního správce. 

4.6. Přezkum pohledávek v oddlužení 

Jak již bylo naznačeno v Obecné části této práce, k přezkoumání přihlášených 

pohledávek v oddlužení dochází při osobním jednání dlužníka s insolvenčním 

správcem. Místo a čas jednání je tak dané dohodou insolvenčního správce s dlužníkem, 

nikoli insolvenčním soudem, a jediným omezením je, že dlužník o něm musí být 

insolvenčním správcem informován nejméně 7 dní předem.
110

 Typicky bude jednání 

probíhat v provozovně insolvenčního správce. Po jednání vyhotoví insolvenční správce 

zprávu o přezkumu, záznam o jednání s dlužníkem a seznam přihlášených pohledávek 

(přezkumné listy) s vyznačením popření pohledávky insolvenčním správcem 

a dlužníkem. Pro vypracování seznamu přihlášených pohledávek musí insolvenční 

správce použít elektronického formuláře spravovaného a zveřejněného Ministerstvem 

spravedlnosti České republiky. Náležitosti záznamu o jednání s dlužníkem stanoví § 20 

vyhlášky č. 191/2017 Sb.,
111

 a ačkoli insolvenční zákon v jeho případě nepožaduje 

využití elektronického formuláře, je tento formulář dostupný na webových stránkách 

Ministerstva spravedlnosti.
112

 Ustanovení § 410 odst. 2 IZ požaduje, aby záznam 

o jednání s dlužníkem vedle insolvenčního správce podepsal i dlužník, a z logiky věci 

vyplývá, že dlužník musí podepsat též přezkumné listy, jelikož obsahují údaj o tom, zda 

uznává či popírá jednotlivé přihlášené pohledávky. Toto je u elektronického formuláře 

zpravidla obtížně proveditelné, protože většina dlužníků v insolvenčním řízení 

                                                           
110

 Ustanovení § 410 odst. 2 IZ. 
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 Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním 

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

některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
112

 MARŠÍKOVÁ, Jolana, Insolvenční zákon: ve znění zákona č. 64/2017 Sb. s poznámkami, judikaturou, 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy, 3. aktualizované vydání 

podle stavu právní úpravy k 1. 1. 2018, Praha: Leges, 2018, Glosátor, s. 945, ISBN 978-80-7502-257-8. 
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nedisponuje elektronickým podpisem. Insolvenční správce je tak nucen vyhotovit část 

listin, které insolvenční zákon vyžaduje, dvojmo, což ve výsledku ztěžuje přehlednost 

insolvenčního rejstříku, který je zbytečně zahlcen totožnými podáními.
113

 

Druhým problémem vztahujícím se k přezkumnému jednání s dlužníkem je fakt, 

že insolvenční zákon nestanoví okamžik, kterým přezkumné jednání končí, a pouze 

konstatuje, že okamžik počátku běhu lhůt pro podání žalob na určení pravosti, výše 

nebo pořadí popřených pohledávek se pojí s právní mocí rozhodnutí o schválení zprávy 

o přezkumu podle § 410 odst. 3 písm. a) IZ. Věřitelé mohou však až do skončení 

přezkumného jednání, dokud není jejich pohledávka zjištěna, měnit výši přihlašované 

pohledávky.
114

 Tento nedostatek byl odstraněn až v Oddlužovací novele,
115

 podle které 

je již v § 410 odst. 2 IZ výslovně uvedeno, že skončením osobního jednání s dlužníkem 

končí přezkumné jednání. 

4.7. Rozhodnutí o způsobu oddlužení 

O způsobu oddlužení rozhoduje schůze věřitelů, přičemž pravidla týkající se 

hlasování insolvenční zákon upravuje takto: 

„O způsobu oddlužení rozhodne schůze věřitelů prostou většinou hlasů 

nezajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek; obdobně to platí pro 

hlasování věřitelů mimo schůzi věřitelů.“
116

 

„Není-li dále stanoveno jinak, použije se o hlasovacím právu věřitelů při 

oddlužení obdobně § 49 až 53.“
117

 

„Nestanoví-li tento zákon jinak, vyžaduje se k platnosti usnesení schůze věřitelů 

prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů, počítaná podle výše 

jejich pohledávek; přitom platí, že na každou 1 Kč pohledávky připadá jeden hlas.“
118

 

Na základě těchto ustanovení soudní praxe dovodila, že co do výkonu 

hlasovacích práv na schůzi věřitelů konané po rozhodnutí o úpadku je určující stav 

přezkoumání přihlášené pohledávky příslušného (hlasujícího) věřitele a případné 

                                                           
113

 Na tento nedostatek zákonodárce zareagoval Oddlužovací novelou, s účinností od 1. června 2019 tak 

insolvenční správce není povinen využít elektronické formuláře u podání nebo příloh, které je třeba 

opatřit podpisem dlužníka - § 80a odst. 2 IZ. 
114

 Ustanovení § 192 odst. 4 IZ. 
115

 O té více v části Výhled do budoucna této práce. 
116

 Ustanovení § 402 odst. 3 IZ. 
117

 Ustanovení § 399 odst. 1 věta první IZ. 
118

 Ustanovení § 49 odst. 1 IZ. 
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rozhodnutí schůze věřitelů potažmo soudu o hlasovacích právech přítomných věřitelů 

(v režimu § 49 a násl. IZ).
119

 Tyto závěry se uplatní i při posuzování hlasovacích práv 

věřitelů na schůzi věřitelů, která rozhoduje o způsobu oddlužení podle § 402 odst. 3 IZ, 

s tím však, že právo hlasovat mají jen nezajištění věřitelé (§ 402 odst. 1 IZ).
120

 Závěrem 

tak bylo, že o způsobu oddlužení je rozhodováno prostou většinou hlasů přítomných 

(nebo řádně zastoupených) nezajištěných věřitelů na schůzi věřitelů, popř. hlasováním 

pomocí hlasovacího lístku. Rozhodnutím schůze věřitelů je insolvenční soud vázán 

a promítne se v rozhodnutí o schválení oddlužení, proti kterému je oprávněn podat 

odvolání pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení.
121

 

Uvedené je přinejmenším zarážející v kontrastu s tím, že ohledně žádosti 

dlužníka na určení jiné než zákonem stanovené měsíční splátky při oddlužení plněním 

splátkového kalendáře nezajištění věřitelé obdobným způsobem vydávají pouze 

doporučení, zda žádosti vyhovět. Méně významná otázka určení nižších splátek tak 

přísluší insolvenčnímu soudu, zatímco zásadnější otázka samotného způsobu oddlužení 

nikoli. 

Tato problematika vedla v druhé polovině roku 2018 až k podání návrhu na 

zrušení § 402 odst. 3 a 5 a § 406 odst. 4 IZ, předloženému Ústavnímu soudu soudním 

oddělením 1 VSPH Vrchního soudu v Praze, a to v souvislosti s insolvenčním řízením 

sp. zn. KSLB 57 INS 12327/2017, ve kterém bylo rozhodnuto o oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty na základě rozhodnutí schůze věřitelů, které se při celkovém 

objemu pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů ve výši 553 847,50 Kč zúčastnil 

pouze jediný věřitel s pohledávkou ve výši 1 854,42 Kč.  

Ústavní soud v usnesení ze dne 5. března 2019, sp. zn. Pl. ÚS 36/2018 návrh 

odmítl a vyslovil, že výklad rozhodovací většiny uvedené v § 402 odst. 3 IZ je třeba 

chápat tak, že insolvenční zákon se v tomto případě odchyluje od obecné úpravy 

v ustanovení § 49 odst. 1 IZ a vyžaduje většinu z hlasů všech nezajištěných věřitelů 

podle výše jejich pohledávek. Za těchto podmínek je platné přijetí rozhodnutí projevem 

vypovídajícím o kvalifikované vůli nezajištěných věřitelů a nikoli výsledkem aktivní 

účasti menší (případně zcela marginální) části nezajištěných věřitelů, při nezájmu 
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ostatních. V situaci, kdy rozhodnutí není platně přijato prostou většinou hlasů všech 

nezajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek, je na nezávislém 

a nestranném soudu, aby sám rozhodl.
122

 Nutno zároveň podotknout, že rozhodnutí 

Pléna Ústavního soudu nebylo jednomyslné, a soudce David Uhlíř předložil odlišné 

stanovisko, ve kterém uvedl, že „Dlužník se poté, když navrhne povolení oddlužení 

a jeho návrhu je vyhověno, ocitne z valné míry mimo soudní pravomoc. Rozhodnutí 

o jeho osudu je v rukou věřitelů (nebo i jen jejich nepatrné menšiny) a insolvenční soud 

ani odvolací soud nemají možnost rozhodnutí věřitelů o případném zpeněžení majetkové 

podstaty nijak zvrátit nebo korigovat. Jedna ze zásad insolvenčního řízení stanoví, že 

řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen, právní 

úprava ale nedává insolvenčnímu soudu v této části řízení žádnou možnost zasáhnout 

a případnému nespravedlivému poškození zabránit. (…) Soudím, že napadená právní 

úprava rezignuje na zásadu vyplývající z Čl. 90 Ústavy, podle které soudům náleží 

stanoveným způsobem poskytovat ochranu právům, neboť jim k tomu žádný způsob 

neposkytuje. Důsledkem toho je porušení práva dlužníka domáhat se svého práva 

u nezávislého a nestranného soudu, které je zaručeno Čl. 36 odst. 1 Listiny“. 

Je tedy evidentní, že předmětná úprava je insolvenčním zákonem formulována 

tak nesrozumitelně, že trvalo více než 11 let,
123

 než byla definitivně vyjasněna, a přitom 

se na učiněném závěru neshodli ani všichni soudci Pléna Ústavního soudu. 

4.8. Oddlužení plněním splátkového kalendáře 

Oddlužení plněním splátkového kalendáře spočívá v tom, že dlužník je po dobu 

5 let povinen měsíčně splácet nezajištěným věřitelům částku ve stejném rozsahu, 

v jakém mohou být uspokojeny přednostní pohledávky v exekuci nebo výkonu 

rozhodnutí.
124

 Insolvenční zákon rovněž stanoví, že v rozhodnutí o schválení oddlužení 

plněním splátkového kalendáře insolvenční soud mimo jiné uloží dlužníkovi, aby po 

dobu 5 let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy 

k určenému dni měsíce částku stanovenou podle § 398 IZ, a zároveň stanoví termín 

úhrady první splátky, a to nejpozději k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém nastanou účinky schváleného oddlužení.
125

 Na první pohled nejde o nijak 
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zvláštní úpravu, neboť je obecně známo, že při plnění splátkového kalendáře jsou 

dlužníkovi prováděny srážky z příjmu do doby, než uspokojí přihlášené pohledávky 

nezajištěných věřitelů, nebo po dobu 60 měsíců. Při bližší úvaze je zde však možné 

spatřovat problém, neboť v celé české právní úpravě, ať jde o občanský zákoník, 

občanský soudní řád nebo správní řád či soudní řád správní, je počítání času upraveno 

tak, že konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který 

se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se 

lhůta nebo doba počítá. Pokud je tedy dlužníku stanovena povinnost platit ve prospěch 

oddlužení po dobu 5 let a je mu rovněž stanoven termín první splátky, v souladu se 

zavedenou obecnou právní praxí by oddlužení plněním splátkového kalendáře mělo 

trvat 61 měsíců. Insolvenční zákon vlastní úpravu běhu času nemá, nabízí se proto 

podpůrné použití jiných právních předpisů, v daném případě tedy občanského zákoníku.  

Situace je o to složitější, že Nejvyšší soud České republiky v usnesení ze dne 

28. února 2013, č. j. KSUL 45 INS 3212/2009, 2 VSPH 1186/2012, 29 NSČR 12/2013-

B-54, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 77/2013, 

vyslovil, že „Lhůta 5 let stanovená insolvenčním zákonem dlužníku ke splácení 

pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou 

konečnou (nejzazší), přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín 

první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení“, a pro ilustraci pak 

konstatoval, že “V dané věci určil insolvenční soud termín první splátky k 31. srpnu 

2009, takže poslední splátku měla dlužnice uhradit k 31. srpnu 2014“.  

Zažitá praxe insolvenčních soudů samozřejmě vychází z toho, že oddlužení 

plněním splátkového kalendáře trvá 60 měsíců, nicméně čas od času dochází k tomu, že 

insolvenční správce rozděluje srážky z příjmů dlužníka právě po dobu 61 měsíců a za 

stejnou dobu vyčíslí i svoji odměnu. S ohledem na výše citované rozhodnutí Nejvyššího 

soudu České republiky je poté nutné poněkud nepřesvědčivě (z pohledu autora) 

vysvětlovat, že (…) závěr o době trvání oddlužení v citovaném rozhodnutí je konstantně 

vykládán insolvenčními soudy tak, že dlužník (neuspokojí-li nezajištěné věřitele dříve) je 

povinen poskytnout věřitelům 5 x 12, tedy celkem 60 splátek,
126

 nebo že názor, že by se 

doba 5 let stanovená § 398 odst. 3 IZ měla počítat dle § 605 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, je mylný, neboť dotčená úprava (obsažená v insolvenčním zákoně 
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coby veřejnoprávním procesním předpise) se vymyká jeho věcné působnosti. Stejně tak 

je na počítání doby trvání splátkového kalendáře neaplikovatelné i ustanovení § 57 

odst. 2 o.s.ř., které upravuje běh lhůt toliko k provedení úkonu, pročež je pro účely 

počítání pětileté lhůty pro oddlužení očividně nepoužitelné, když jejím uplynutím naopak 

zaniká dlužníku povinnost měsíčně platit splátky v souladu se soudem schváleným 

splátkovým kalendářem. Vzhledem k tomu, že insolvenční zákon ani jiný podpůrně 

použitelný předpis nestanoví způsob počítání doby trvání splátkového kalendáře, je 

třeba použít přirozené počítání lhůt (doby) a nikoliv počítání právní. Tak pětiletá doba 

trvání splátkového kalendáře počíná první splátkou určenou rozhodnutím o schválení 

oddlužení a končí uplynutím 60 měsíců“.
127

 Takové vysvětlení jistě nemůže na 

účastníky působit příliš odborně, avšak přesto je nelze přičítat k tíži insolvenčním 

soudům, neboť je pouze důsledkem argumentace na základě nedostatečně 

formulovaného znění uvedeného v insolvenčním zákonu. 

4.9. Popření pohledávek dlužníkem 

Podle § 410 odst. 5 IZ může dlužník popřít pouze nezajištěnou pohledávku 

přihlášeného věřitele, resp. pouze popření pohledávky nezajištěného věřitele má tytéž 

účinky, jako její popření insolvenčním správcem. Jinými slovy, dlužník nemůže popřít 

zajištěnou pohledávku. Toto omezení se v rámci předběžné otázky vznesené Krajským 

soudem v Praze v řízení manželů Radlingerových
128

 přezkoumávalo před Soudním 

dvorem Evropské unie, a to v tom smyslu, zda uvedená úprava není v rozporu 

s evropskou legislativou na ochranu spotřebitele. Věc zde byla vedena pod sp. zn. C-

377/14, Ernst Georg Radlinger a Helena Radlingerová proti FINWAY a.s. Rozsudkem 

ze dne 21. dubna 2016 Soudní dvůr Evropské unie vyložil, že: „(…) z evropského práva 

(čl. 7 směrnice 93/13) vyplývá povinnost členských států zajistit existenci přiměřených 

a účinných prostředků mj. umožňujících spotřebitelům účinnou soudní ochranu 

a možnost napadnout spornou smlouvu před soudem. Na vnitrostátním právním řádu 

přitom je, aby určil příslušné soudy a upravil procesní podmínky soudních řízení 

určených k zajištění ochrany práv vyplývajících pro jednotlivce z evropského práva. 

(…) Součástí práva na účinnou soudní ochranu je právo spotřebitele popřít před 

vnitrostátním soudem oprávněnost pohledávek z úvěrové smlouvy, která obsahuje 
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klauzule, jež mohou být prohlášeny za zneužívající, bez ohledu na to, zda jde 

o pohledávky zajištěné či nezajištěné“. 

Tomuto výkladu insolvenční zákon nevyhovuje, jelikož umožňuje dlužníkovi 

popírat pouze nezajištěné pohledávky, v případě, že tedy jde o pohledávku na základě 

právního vztahu, ve kterém dlužník vystupuje v pozici spotřebitele, neposkytuje 

insolvenční zákon dlužníkovi možnost dostatečné obrany.
129

 

4.10. Mimořádné příjmy dlužníka 

Dlužník má po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového 

kalendáře mimo jiné povinnost vydávat insolvenčnímu správci ke zpeněžení hodnoty 

získané dědictvím, darem, z neúčinných právních úkonů, případně majetek, který 

neuvedl v seznamu majetku, ačkoli jej uvést měl, a výtěžek těchto hodnot spolu s jinými 

mimořádnými příjmy použít jako mimořádnou splátku nad rámec splátkového 

kalendáře.
130

 K těmto situacím v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře 

běžně dochází a insolvenční správci poté zpeněžují nebo rozdělují prostředky takto 

získané do majetkové podstaty dlužníka. Zároveň z těchto prostředků vyúčtovávají 

odměnu. Podle § 38 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových 

výdajů, přičemž způsob určení odměny, některých hotových výdajů a způsob jejich 

úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis.
131

 Tímto prováděcím právním 

předpisem je Vyhláška o odměně IS. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku 

oddlužení plněním splátkového kalendáře, činí odměna insolvenčního správce 750 

Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1125 

Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení 

plnění splátkového kalendáře, a pokud při plnění splátkového kalendáře dochází ke 

zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, rovněž i odměna určená z výtěžku zpeněžení 

jednotlivého předmětu zajištění.
132

 Nelze-li odměnu insolvenčního správce určit takto, 

rozhodne o její výši insolvenční soud s ohledem zejména na dobu, rozsah a náročnost 

vykonávané činnosti insolvenčního správce.
133
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Právě na tuto úpravu se insolvenční správci při vyúčtování odměny za zpeněžení 

a vyplacení mimořádného příjmu dlužníka odvolávají a insolvenční soudy podle ní 

rozhodují. Přitom však jak insolvenční správci, tak soudy přehlížejí, že tato úprava se 

uplatní v případech, kdy odměnu insolvenčního správce nelze určit. Avšak odměnu 

insolvenčního správce samozřejmě určit lze podle § 3 Vyhlášky o odměně IS, jak bylo 

uvedeno výše. Pod okruh činností vykonaných nad rámec běžných povinností 

insolvenčního správce spadá i zpeněžování dle § 412 odst. 1 IZ.
134

 Otázka odměňování 

insolvenčních správců z mimořádných příjmů dlužníka byla totiž sjednocena usnesením 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. listopadu 2018, sen. zn. 29 NSČR 

27/2017, ve kterém dospěl k závěru, že „Při oddlužení plněním splátkového kalendáře 

insolvenčnímu správci nenáleží odměna za zpeněžení majetkové hodnoty podle § 412 

odst. 1 písm. b) IZ. To však nevylučuje možnost případného zvýšení odměny 

insolvenčního správce určené podle § 3 písm. b) vyhlášky za podmínek stanovených 

§ 38 odst. 3 IZ“. 

V případech, kdy insolvenční správce zpeněžuje nebo rozděluje mimořádné 

příjmy dlužníka tak pouze připadá v úvahu zvýšení jeho odměny za podmínek § 38 

odst. 3 IZ. Při takovém určení odměny je pak podstatný rozsah činnosti insolvenčního 

správce ve vztahu k mimořádnému příjmu dle § 412 odst. 1 písm. b) IZ, náročnost 

činnosti, např. zda činil při zpeněžování větší množství úkonů, nebo zda a jak se např. 

svou činností přičinil o to, že mimořádný příjem byl do majetkové podstaty získán. 

Platí, že o zvýšení odměny lze uvažovat pouze tehdy, vykonal-li insolvenční správce 

v souvislosti s mimořádnou majetkovou hodnotou nějakou činnost nad rámec běžných 

povinností (např. pokud mimořádnou majetkovou hodnotu aktivně zpeněžil, nikoli 

pouze rozdělil finanční prostředky), přičemž za běžné činnosti se považuje zejména 

dohlédací činnost insolvenčního správce, komunikace s dlužníkem, zkoumání poctivosti 

jednání dlužníka, zjišťování neúčinných úkonů nebo kontrola nakládání s majetkem atd. 

Tyto činnosti jsou již pokryty odměnou dle § 3 písm. b) Vyhlášky o odměně IS.
135
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4.11. Nižší splátky 

Dlužníkovi, který ve svém návrhu na povolení oddlužení nebo ve výjimečných 

a odůvodněných případech během jednání s insolvenčním správcem požádal o nižší než 

zákonem stanovené měsíční splátky plnění splátkového kalendáře, je může insolvenční 

soud přiznat, pokud lze důvodně předpokládat, že dlužník tímto způsobem uspokojí 

přihlášené nezajištěné věřitele v rozsahu alespoň 50 % jejich pohledávek, na rozdíl od 

30 % stanovených pro zákonné srážky, přičemž přihlíží k dlužníkově sociální, finanční 

a majetkové situaci, jeho dosavadnímu přístupu k insolvenčnímu řízení, důvodům 

vzniku a výši jeho závazků, doporučení věřitelů a insolvenčního správce atd.  

K opožděné žádosti se nepřihlíží, to ovšem neznamená, že na žádost v průběhu 

insolvenčního řízení nelze reagovat. Postupem podle § 407 odst. 3 IZ lze rozhodnutí 

o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře změnit, a to i bez návrhu, pokud 

došlo k podstatné změně okolností, tj. zejména poměrů (majetkových, osobních atd.) 

dlužníka. V takovém případě tedy může insolvenční soud dodatečně dlužníkovi vyměřit 

nižší než zákonem stanovené splátky oddlužení plněním splátkového kalendáře, 

přestože tak insolvenční zákon výslovně nestanoví. 

4.12. Úmrtí dlužníka (vztah insolvenčního a dědického řízení) 

Insolvenční zákon kupodivu nijak neupravuje situaci, kdy dlužník v průběhu 

oddlužení zemře. Uvedené je o to více zarážející vzhledem k tomu, že v případě 

konkursu na tuto situaci pamatováno je.
136

 Dojde-li proto k úmrtí dlužníka, je třeba 

prostřednictvím § 7 IZ
137

 subsidiárně použít občanský soudní řád,
138

 a řízení zastavit 

z důvodu překážky, jež neumožňuje v řízení pokračovat. Judikatura Vrchního soudu 

v Praze je v tomto ohledu ustálená na stanovisku, že povaha schváleného oddlužení, a to 

jak ve formě plnění splátkového kalendáře, tak ve formě zpeněžení majetkové podstaty, 

jehož cílem je řešení úpadku dlužníka a jeho oddlužení (§ 1 IZ), zcela vylučuje, aby 

v něm mohlo být jakkoli pokračováno i po smrti dlužníka (např. s jeho dědici), neboť po 

smrti fyzické osoby je vždy zahájeno řízení o pozůstalosti (§ 138 z.z.ř.s.), v jehož rámci 

                                                           
136

 Ustanovení § 310 IZ. 
137

 „Nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá 

insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení 

občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních 

řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen 

tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.“ 
138

 Ustanovení § 107 o.s.ř. 
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lze výlučně vypořádat celé jmění zůstavitele (§ 1475 NOZ).
139

 Až potud by úmrtí 

dlužníka nezpůsobovalo žádné problémy. Avšak pokud jde dlužníky – manžele, kteří 

podali společný návrh manželů na povolení oddlužení,
140

 dochází k rozdělení náhledu 

na procesní postup v případě úmrtí jednoho z nich. Dle § 394a odst. 3 IZ mají manželé, 

kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, po dobu trvání insolvenčního řízení 

postavení nerozlučných společníků a považují se za jediného dlužníka. S ohledem na 

tuto fikci lze najít názory, že úmrtím jednoho z manželů v době trvání účinků 

schváleného oddlužení se pohledávky, které byly původně pouze zemřelého manžela 

a které byly zahrnuty do společného splátkového kalendáře, nevylučují z uspokojení 

v rámci probíhajícího oddlužení. V oddlužení pokračuje nadále pozůstalý manžel, 

přičemž poměr, výše a další trvání stanovených měsíčních splátek zůstává beze 

změny.
141

 Autor práce se však ztotožňuje spíše s názorem, že insolvenční řízení, které 

řeší jen část majetkových poměrů dlužníka, musí vždy ustoupit řízení o pozůstalosti, které 

definitivně řeší veškeré jmění dlužníka. Jestliže tedy dlužník v průběhu oddlužení zemře, 

insolvenční soud bez dalšího insolvenční řízení zastaví podle § 107 odst. 5 o.s.ř., a to 

i tehdy, zemře-li v průběhu oddlužení jen jeden z manželů, kteří podali společný 

insolvenční návrh, jeho smrtí totiž dochází k zániku právní fikce jediného dlužníka 

a k zániku společného jmění manželů, jež musí vypořádat pozůstalostní soud v rámci 

pozůstalostního řízení (nadále zde není jediná majetková podstata, ale podstaty dvě).
142

 

Úmrtím dlužníka navíc insolvenční správce ztrácí dispoziční oprávnění k majetkové 

podstatě. Pokud totiž připouštíme výklad právní fikce jediného dlužníka tak, že pokud 

jeden z manželů zemře, pak pro potřeby insolvenčního řízení jsou manželé jakožto jeden 

dlužník stále naživu, musíme připustit i výklad opačný, tedy že pokud jeden z manželů 

zemře, pak pro potřeby insolvenčního řízení zemřeli manželé jakožto jeden dlužník oba. 

Nelze rovněž přehlédnout, že dle prvního výkladu by insolvenční zákon připouštěl 

různý postup v rámci jednoho způsobu řešení úpadku u oddlužení plněním splátkového 

kalendáře a u oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (s ohledem na § 398 odst. 

                                                           
139

 Např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. června 2016, sp. zn. KSHK 42 INS 31903/2012, 

4 VSPH 36/2016. 
140

 Ustanovení § 394a IZ. 
141

 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. dubna 2016, sp. zn. KSBR 31 INS 15847/2014, 

2 VSOL 54/2016. 
142

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. června 2019, č. j. KSPH 60 INS 15692/2015, 4 VSPH 

944/2019-B-37. 
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2 IZ
143

 v souvislosti s § 310 IZ), nehledě na případy kombinace obou způsobů 

oddlužení.  

4.13. Přeměna oddlužení v konkurs 

Jak již bylo uvedeno v Obecné části této práce, § 396 odst. 1 IZ stanoví, že 

dojde-li k odmítnutí návrhu na povolení oddlužení, zamítnutí návrhu na povolení 

oddlužení nebo vzetí na vědomí zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, může 

insolvenční soud rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze ve 

třech případech, a to  

1) nebyl-li návrh na povolení oddlužení podán spolu s insolvenčním návrhem 

a dlužník má postačující majetek; 

2) byl-li návrh na povolení oddlužení podán spolu s insolvenčním návrhem 

a dlužník má postačující majetek; 

3) byl-li návrh na povolení oddlužení podán spolu s insolvenčním návrhem 

a dlužník nemá postačující majetek, avšak již ve svém návrhu na povolení 

oddlužení požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zároveň 

zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, pokud mu ji insolvenční soud 

stanovil, 

a nepostupuje-li insolvenční soud takto (tedy neprohlásí-li na majetek dlužníka 

konkurs), insolvenční řízení zastaví. 

Pro případ neschválení oddlužení
144

 platí v podstatě totožná úprava, pouze s tou 

výjimkou, že dlužník, který nemá postačující majetek a zaplatil zálohu na náklady 

insolvenčního řízení, nemusel o způsob řešení svého úpadku konkursem požádat již 

v návrhu na povolení oddlužení. 

Potřetí (a naposledy) nalezneme obdobnou úpravu v případě zrušení schváleného 

oddlužení,
145

 kdy insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu 

řešení dlužníkova úpadku konkursem, je-li dlužníkův majetek nepostačující, ledaže 

návrh na povolení oddlužení byl podán spolu s insolvenčním návrhem, dlužník požádal, 

                                                           
143

 „Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje obdobně podle ustanovení zpeněžení 

majetkové podstaty v konkursu a zpeněžení majetkové podstaty při oddlužení má tytéž účinky jako 

zpeněžení majetkové podstaty v konkursu“. 
144

 Ustanovení § 405 IZ. 
145

 Ustanovení § 418 IZ. 
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aby způsobem řešení jeho úpadku byl konkurs, a zaplatil zálohu na náklady 

insolvenčního řízení. 

Všechny tři tyto případy mají společné to, že dlužník, který chce řešit svůj 

úpadek oddlužením, musí zároveň požadovat řešení svého úpadku konkursem, a také 

zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, kterou mu insolvenční soud při řádném 

průběhu řízení reálně nemůže uložit.
146

 Ve výsledku tak všechna tato ustanovení 

upravují pouze zastavení insolvenčního řízení při neúspěchu dlužníkovy snahy 

o oddlužení (v jednotlivých jeho fázích). 

4.14. Vztah mezi rozhodnutím o splnění oddlužení a zrušení oddlužení 

Další na první pohled nečekanou problematikou, na které se insolvenční praxe 

neshodne, je otázka vztahu rozhodnutí o splnění oddlužení a rozhodnutí o zrušení 

schváleného oddlužení, typicky v případech oddlužení plněním splátkového kalendáře. 

Splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není 

odvolání přípustné a jehož právní mocí insolvenční řízení končí.
147

 Rozhodnutí 

o zrušení schváleného oddlužení může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na 

vědomí splnění oddlužení.
148

 Na jedné straně tedy víme, že plnění splátkového 

kalendáře probíhá zásadně po dobu celých pěti let,
149

 přičemž tato lhůta je lhůtou 

konečnou,
150

 avšak zároveň schválené oddlužení insolvenční soud i bez návrhu kdykoli 

zruší, nejpozději však do vydání rozhodnutí o jeho splnění.
151

  

Pro snazší znázornění si můžeme představit dlužníka, který se po celou dobu 

trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře pohybuje pod hranicí zákonem 

stanovených 30 % uspokojení nezajištěných pohledávek přihlášených věřitelů nebo 

neplní veškeré své povinnosti v oddlužení (např. nepředkládá pravidelně přehled svých 

příjmů), avšak insolvenční soud ponechává jeho oddlužení v platnosti, ať už proto, že 

dlužník „něco“ plní, takže věřitelé jsou, byť částečně, uspokojováni, nebo proto, že 

                                                           
146

 Viz. Obecná část této práce, kapitola 2.6. Záloha na náklady insolvenčního řízení. 
147

 Ustanovení § 413 IZ. 
148

 Ustanovení § 418 odst. 7 IZ. 
149

 MARŠÍKOVÁ, Jolana, Insolvenční zákon: ve znění zákona č. 64/2017 Sb. s poznámkami, judikaturou, 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy, 3. aktualizované vydání 

podle stavu právní úpravy k 1. 1. 2018, Praha: Leges, 2018, Glosátor, s. 954, ISBN 978-80-7502-257-8. 
150

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. února 2013, č. j. KSUL 45 INS 3212/2009, 

2 VSPH 1186/2012, 29 NSČR 12/2013-B-54, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 

pod č. 77/2013. 
151

 MARŠÍKOVÁ, Jolana, Insolvenční zákon: ve znění zákona č. 64/2017 Sb. s poznámkami, judikaturou, 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy, 3. aktualizované vydání 

podle stavu právní úpravy k 1. 1. 2018, Praha: Leges, 2018, Glosátor, s. 965, ISBN 978-80-7502-257-8 
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existuje šance, že dlužník získá vyšší příjem a na poslední chvíli doplatí chybějící část 

splátkového kalendáře. Insolvenční zákon nestanoví jasně, jestli insolvenční soud může 

v takovém případě schválené oddlužení zrušit po uplynutí 5 let z důvodů uvedených 

v § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ,
152

 přičemž insolvenční soudy tento závěr v praxi 

dovodily.
153

 

Autor práce se domnívá, že bez ohledu na to, zda dlužník plnil své povinnosti 

v průběhu oddlužení a jakou část splátkového kalendáře zaplatil, pokud uplyne pětiletá 

lhůta oddlužení plnění splátkového kalendáře, nemá insolvenční soud jinou možnost, 

než vzít splnění oddlužení na vědomí postupem podle § 413 IZ. Neplnění podmínek 

oddlužení se pak projeví v navazujícím usnesení o osvobození dlužníka od placení 

pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, ve kterém dosud nebyly 

uspokojeny,
154

 kterým dlužníkovi toto osvobození podle průběhu oddlužení přizná, 

nebo nepřizná, nikoli tím, že insolvenční soud dodatečně schválené oddlužení zruší. 

I k takovému závěru přitom insolvenční praxe dochází.
155

 

  

                                                           
152

 „Dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo se ukáže, že 

podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit“. 
153

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. září 2019, č. j. KSUL 81 INS 8178/2014, 1 VSPH 

1063/2019-B-112. 
154

 Ustanovení § 414 IZ. 
155

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. února 2019, č. j. KSPL 52 INS 19253/2013, 3 VSPH 

179/2019-B-63. 
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5. Výhled do budoucna 

5.1. Oddlužovací novela 

Dne 1. června 2019 vstoupila v účinnost dlouho připravovaná a dlouho 

diskutovaná Oddlužovací novela, která přinesla do insolvenčního zákona mnoho 

zásadních změn, zejména, ale ne výhradně, stran oddlužení. Mimo to opravila nebo 

doplnila některé drobné nedostatky, které se v insolvenčním zákoně nacházely 

a přeformulovala a sjednotila ustanovení o opravných prostředcích a doručování 

jednotlivých rozhodnutí vydávaných v průběhu insolvenčního řízení. 

Než se zaměříme na změny, u kterých se lze obávat toho, že budou moci působit 

v praxi problémy nebo je dokonce již působí, musíme se zastavit u aplikovatelnosti této 

novely. 

Přechodná ustanovení Oddlužovací novely totiž stanoví, že v insolvenčních 

řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle insolvenčního zákona ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti Oddlužovací novely. Jinými slovy, 

v insolvenčních řízeních, ve kterých dosud o úpadku dlužníka rozhodnuto nebylo, bez 

ohledu na to, kdy byla zahájena, se nadále postupuje dle Oddlužovací novely. To je 

ovšem s ohledem na obrovské, v podstatě systémové, změny zavedené touto novelou 

výrazný zásah, neboť v současné době stále probíhají řízení zahájena například v roce 

2017, ve kterých dosud o úpadku rozhodnuto nebylo, a která byla zahájena 

insolvenčními návrhy dlužníků za zcela odlišných podmínek co do způsobů oddlužení. 

Takto rozsáhlá změna zákona by se dle názoru autora měla vztahovat bez výjimky vždy 

pouze na řízení zahájená až po její účinnosti. 

5.2. Oznámení zahájení insolvenčního řízení 

Lhůta pro zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení činí v případě, že 

insolvenční návrh byl podán spolu s návrhem na povolení oddlužení, nově tři pracovní 

dny ode dne, kdy takový návrh došel insolvenčnímu soudu, namísto dosavadních dvou 

hodin, případně dvou hodin po zahájení úředních hodin následujícího pracovního dne, 

pokud byl insolvenční návrh doručen v době, kdy do skončení pracovní doby zbývají 

méně než dvě hodiny, přičemž zároveň platí, že lhůta pro zveřejnění samotného 
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insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení a jeho příloh, je 

totožná, jinými slovy, všechny tyto dokumenty budou zveřejněny společně.
156

 

Není jisté, co zákonodárce k tomuto kroku vedlo, jelikož v důvodové zprávě 

k Oddlužovací novele k této změně není uvedeno ničeho. Zcela jistě to není prodloužení 

lhůty k předběžnému posouzení insolvenčního návrhu ve smyslu § 100a IZ, neboť zde 

se jednak jedná výhradně o věřitelské insolvenční návrhy, které z povahy věci nemohou 

být spojené s návrhem na povolení oddlužení, a jednak tyto už mají stanovenou lhůtu do 

konce nejblíže následujícího pracovního dne, tedy lhůtu kratší, přestože zkoumání 

šikanóznosti věřitelského insolvenčního návrhu je zcela jistě náročnější činnost, než 

vydání vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení nebo případně zkoumání návrhu na 

povolení oddlužení.  

Tato nová úprava by tak mohla mít souvislost s účinky zahájení insolvenčního 

řízení,
157

 a mohla být motivována ztížením podávání insolvenčních návrhů, kterými se 

dlužníci snaží za pomocí účinků zahájeného insolvenčního řízení bránit provedení 

výkonu rozhodnutí nebo exekuce, typicky spočívající v dražbě směřující ke zpeněžení 

dlužníkova majetku. Jde však o pouhou spekulaci, jelikož zákonodárce ke změně lhůty 

k vydání vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení žádné vysvětlení neposkytl. 

5.3. Seznam závazků v oddlužení 

Oddlužovací novela nově upravila povinné přílohy insolvenčního návrhu tak, že 

mezi ně nadále nepatří seznam závazků u těch návrhů, se kterými byl spojen návrh na 

povolení oddlužení. Důvodem je pravděpodobně snaha zpřístupnit oddlužení širšímu 

okruhu dlužníků, např. tedy těm, kteří nemají přesný přehled o svých závazcích, 

a kterým by proto za situace, že by v seznamu závazků neuvedli všechny své věřitele 

a závazky, hrozilo, že by v jejich případě byl v neúplném seznamu závazků shledán 

nepoctivý záměr a jejich oddlužení by bylo zamítnuto, případně neschváleno nebo 

zrušeno. Do budoucna jsou tak v oddlužení zohledňovány pouze pohledávky věřitelů, 

kteří se skutečně přihlásí.  

Na dlužníka ovšem tato úprava klade povinnost pečlivě popsat v insolvenčním 

návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení
158

 rozhodující skutečnosti, které, 
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 Ustanovení § 101 odst. 2 IZ. 
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 Ustanovení § 109 IZ. 
158

 Konkrétně v jeho bodu 7. 
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budou-li shledány pravdivými, povedou k závěru o jeho úpadku. Dosavadní praxe byla 

taková, že přestože tuto povinnost tvrzení měl dlužník i dříve, mohl jí nahradit tím, že 

skutečnosti, ze kterých jeho úpadek vyplýval, byly obsaženy v zákonných přílohách 

insolvenčního návrhu, zejména tedy právě seznamu závazků, a to za předpokladu, že 

seznam závazků (a majetku a zaměstnanců) byl opatřen podpisem dlužníka a označen za 

správný a úplný. 

Vycházelo se přitom ze závěrů Nejvyššího soudu České republiky, který 

vyslovil, že „Vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat 

v poměrech dlužníka nebo třetích osob, nelze v insolvenčním řízení tolerovat praxi, jež 

by povinnost vylíčit (jako nutné obsahové náležitosti insolvenčního návrhu) rozhodující 

skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, předepsanou 

insolvenčním zákonem (v § 103 odst. 2) pokládala za splněnu jen na základě příloh 

insolvenčního návrhu (prostřednictvím v nich obsažených údajů). (…) Povinnost vylíčit 

v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo 

jeho hrozící úpadek, není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto 

skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako 

přílohu“.
159

 „Dlužník, který předložený seznam majetku, seznam závazků a seznam 

zaměstnanců neopatří jím podepsaným prohlášením, že jde o seznam správný a úplný, 

povinnost předložit seznam spolu s insolvenčním návrhem řádně nesplnil a údajů 

v takovém "seznamu" obsažených se nemůže dovolávat ani pro účely posouzení, zda 

splnil povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují 

úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek“.
160

 

Pokud však dlužník seznam závazků přikládat nemusí, nemůže v něm ani 

nahrazovat tvrzení pro účely vylíčení rozhodujících skutečnosti osvědčujících jeho 

úpadek. Musí proto v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení 

konkrétně označit alespoň dva své věřitele, a to jménem, datem narození a bydlištěm, 

případně firmou, identifikačním číslem a sídlem, a jejich pohledávky označit co do výše 

a splatnosti. 

Nabízí se ovšem otázka, jak postupovat v případě, pokud by dlužník přiložil ke 

svému insolvenčnímu návrhu seznam závazků tzv. „navíc“. Podle autora práce by se 
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 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. února 2009, č. j. KSBR 31 INS 1583/2008, 

2 VSOL 67/2008, 29 NSČR 7/2008-A-16. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. května 2010, č. j. KSPL 27 INS 1784/2009, 
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pak seznam závazků, přestože není zákonnou přílohou insolvenční návrhu, mohl a měl 

stále považovat za součást insolvenčního návrhu, a k údajům v něm uvedených by se 

stále mělo přihlédnout v případě, že by z nich vyplývaly skutečnosti osvědčující úpadek 

dlužníka, které by chyběly v samotném insolvenčním návrhu. Z prvních insolvenčních 

návrhů podávaných za účinnosti Oddlužovací novely lze však vypozorovat, že dlužníci 

seznam závazků k insolvenčním návrhům „nadbytečně“ nepřikládají. 

5.4. Pohledávky vzniklé opravou výše daně u pohledávek za dlužníkem 

v insolvenčním řízení 

V Oddlužovací novele také došlo k drobné změně týkající se pohledávek státu 

(správce daně) vzniklých opravou výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním 

řízení podle zákona o dani z přidané hodnoty. Otázka těchto pohledávek v dosavadní 

podobě byla rozebrána v Obecné části této práce, kde byl také zreprodukován závěr 

insolvenční praxe, že tyto pohledávky vykazují pouze znak transformace pohledávky, 

pročež je insolvenční soudy nepovažují za pohledávky za majetkovou podstatou. 

Zákonem č. 80/2019 Sb.
161

 došlo k úpravě spočívající v přesunutí těchto 

pohledávek z pohledávek za majetkovou podstatou mezi pohledávky postavené na 

roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Jde tedy pouze o terminologickou 

úpravu, která praxi insolvenčních soudů nijak nezohledňuje. To ovšem neznamená, že si 

jí zákonodárce nebyl vědom. V důvodové zprávě k zákonu č. 80/2019 Sb. se k této 

problematice vyjadřuje a zmiňuje jak závěry Nejvyššího správního soudu České 

republiky,
162

 dle kterých se tyto pohledávky vztahují k témuž zdanitelnému plnění, jako 

pohledávky původních věřitelů, kteří měli povinnost odvést státu daň z přidané hodnoty, 

tak závěry Nejvyššího soudu České republiky,
163

 o již zmíněné pouhé transformaci 

pohledávky, avšak odmítá je a i nadále se s těmito právními názory neztotožňuje.  

Argumentuje tím, že: „(…) oprava výše daně se podle ZDPH považuje za 

samostatné zdanitelné plnění. Opravou výše daně (vrácení daně věřiteli) a s tím se 

pojící opravou odpočtu daně (navrácení odpočtu daně dlužníkem), dochází k tzv. 

„oddanění“ původní obchodní transakce, resp. původního plnění. Původní transakce 

tak není zatížena žádnou daní a zdanění dané obchodní transakce je tedy posunuto až 
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 Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. 
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do doby, kdy je známo, co věřitel za dané plnění jako úplatu obdržel. Z takto obdržené 

částky bude také odvedena daň. Aby došlo ke skutečnému „oddanění“, je zapotřebí, aby 

daň, která byla věřiteli vrácena, byla dlužníkem uhrazena, což odpovídá principu 

neutrality zdanění daného plnění. Proto je tato pohledávka státu pohledávkou za 

majetkovou podstatou. (…) Možnost opravy výše daně byla zavedena jako opatření 

protikrizové v souvislosti s negativním vývojem ekonomické situace s cílem pomoci 

firmám, jejichž cashflow snižují nedobytné pohledávky za podniky v platební 

neschopnosti. Jakkoli již došlo ke změně ekonomické situace od doby, kdy bylo toto 

opatření zavedeno, má toto opatření i v dnešní době své místo. Možnost opravit výši 

daně podle § 44 zákona o dani z přidané hodnoty je jedním z motivačních prvků pro 

vstup zahraničních subjektů na český trh a pro pokračování v podnikání na území České 

republiky, protože dostane-li se obchodní partner do platební neschopnosti (pokud 

nastanou podmínky stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty), plátce může získat 

částku daně z neuhrazené obchodní transakce zpět. (…) Uspokojování daňové 

pohledávky státu - správce daně vzniklé z opravy výše daně na výstupu bylo 

prioritizováno z fiskálních důvodů, kvůli zájmu na řádném, plném a co nejrychlejším 

uhrazování daní do veřejných rozpočtů (přičemž daň z přidané hodnoty je jedním 

z primárních příjmů státního rozpočtu) za situace, kdy (i v návaznosti na odpovídající 

legislativní úpravu na úrovni Evropské unie) bylo umožněno plátcům daně dodatečně se 

vymanit z plnění daňové povinnosti za své dlužníky“.
164

 

Z obsahu důvodové zprávy jsou tak evidentní dvě věci. Zaprvé se zákonodárce 

snažil o „oddanění“ původní (a věřitelem přihlášené) pohledávky, a to v šesti krocích: 

1) věřitel poskytl dlužníkovi (např.) zboží a odvedl za ně státu DPH, dlužník si 

v této výši uplatnil odpočet DPH; 

2) dlužník za zboží věřiteli nezaplatil a následně bylo v jeho věci zahájeno 

insolvenční řízení; 

3) věřitel provedl opravu DPH, snížil daňový základ i DPH, dlužník měl povinnost 

snížit svůj odpočet DPH v odpovídající výši; 

4) stát uplatnil svoji pohledávku za dlužníkem formou pohledávky za majetkovou 

podstatou; 
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5) stát v insolvenčním řízení obdržel celou svoji pohledávku na DPH, věřitel 

obdržel na svoji (oddaněnou) pohledávku částečné plnění od dlužníka; 

6) poskytnuté plnění věřiteli je třeba znovu zdanit, věřitel proto odvede 

odpovídající část DPH státu a dlužník je znovu oprávněn v této výši uplatnit 

odpočet DPH, stát dlužníkovi takto nárokovanou částku vyplatí. 

Výsledkem tedy je, že dlužníkovi je po skončení insolvenčního řízení vrácena 

určitá částka (která se v případě právnických osob může pohybovat klidně v řádech 

statisíců nebo milionů), která již nemůže být použita pro uspokojení věřitelů. Dokonce 

i za situace, kdyby k ukončení insolvenčního řízení nedošlo a tato částka byla rozdělena 

mezi věřitele, opakovaly by se výše uvedené kroky 5) a 6) stále dokola. Buď by tedy po 

skončení insolvenčního řízení zbyl majetek, který bylo jinak možné použít k uspokojení 

věřitelů, nebo by se insolvenční řízení protáhlo potenciálně do nekonečna, přičemž 

obojí je v rozporu se smyslem insolvenčního řízení. 

Druhým závěrem plynoucím z důvodové zprávy k zákonu č. 80/2019 Sb. pak je 

to, že zákonodárce si ohledně smyslu opravy výše DPH za dlužníky v insolvenčním 

řízení protiřečí. Byl-li tento institut zaveden ve prospěch věřitelů dlužníků 

v insolvenčním řízení, je jisté, že toto zvýhodnění věřitelů muselo být provedeno na 

úkor státního rozpočtu.
165

 Pokud tedy nyní zákonodárce argumentuje prioritizací 

státního rozpočtu před pohledávkami věřitelů, postrádá jeho původní argumentace 

smyslu. 

Nelze rovněž přehlédnout, že tak došlo toliko (jak již bylo naznačeno) 

k terminologické změně, kdy tyto pohledávky bylo pouze přesunuty z kategorie 

pohledávek za majetkovou podstatou do kategorie pohledávek postavených na roveň 

pohledávkám za majetkovou podstatou, a to přesto, že zákonodárci byl dle vlastních 

slov znám postoj insolvenčních soudů k samotné podstatě těchto pohledávek, bez 

ohledu na jejich zařazení. Lze tedy předpokládat, že pokud nedošlo k žádné změně 

ohledně povahy pohledávek, bude s nimi nakládáno stejně jako dosud, insolvenční 

soudy jim proto nebudou přiznávat ani status pohledávek postavených na roveň 

pohledávkám za majetkovou podstatou a celá nová úprava, která se jich týká, je tedy 

víceméně zbytečná. 
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5.5. Minimální částka pro oddlužení 

Oddlužovací novela nově definuje jeden z důvodů zamítnutí návrhu na povolení 

oddlužení tak, že dlužník nebude schopen splácet v plné výši ani zálohy na hotové 

výdaje a odměnu insolvenčního správce, přičemž výše splátky ostatním věřitelům 

včetně věřitelů s pohledávkami za majetkovou podstatou a pohledávek postaveným jim 

na roveň nesmí být nižší než výše těchto záloh, a dále ani pohledávky na výživném ze 

zákona a pohledávku spočívající v odměně za sepsání a podání návrhu na povolení 

oddlužení nebo také insolvenčního návrhu.  

V praxi to znamená, že při zkoumání přípustnosti návrhu na povolení oddlužení 

musí insolvenční soud zohlednit to, že dlužník musí být schopen hradit měsíčně částku 

1 089 Kč
166

 a nejméně tutéž částku na pohledávky věřitelů, pro zjednodušení tedy 

částku 2 200 Kč, v případě dlužníků – manželů, kteří podali společný návrh na povolení 

oddlužení, pak částku 1 633,50 Kč
167

 a nejméně tutéž částku na pohledávky věřitelů, 

pro zjednodušení tedy částku 3 300 Kč. Jedná se proto o minimální výše, které mohou 

být dlužníkovi na základě jeho příjmů sráženy nebo které může být dlužník schopen 

platit ve prospěch oddlužení. Takto byly minimální částky také prezentovány 

veřejnosti,
168

 přičemž dlužníci mohli nabýt mylného dojmu, že pokud budou schopni 

hradit zde uvedené částky, mohou se bez dalšího úspěšně pokoušet o oddlužení. 

Skutečnost je ovšem taková, že se jedná o minimální částky nutné k tomu, aby bylo 

o oddlužení dlužníka vůbec uvažováno. Jinými slovy, pokud nebude dlužník schopen 

poskytovat tyto částky, bude jeho návrh na povolení oddlužení zamítnut, a pokud tyto 

částky schopen poskytovat bude, bude jeho oddlužení povoleno a poté schváleno, což 

ovšem automaticky neznamená, že po splnění oddlužení bude dlužník osvobozen od 

placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly 

uspokojeny. Stále platí, že dlužník je povinen poskytnout svým věřitelům uspokojení 
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v co nejvyšší míře. Toto mylné chápání účelu insolvenčního zákona nicméně nemá 

původ v insolvenčním zákonu samotném, ale spíše u dlužníků. 

Za zmínku v souvislosti s nově upravenou minimální částkou pro povolení 

oddlužení stojí také skutečnost, že za předpokladu, že oddlužení plněním splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty potrvá celých 5 let, musí dlužník uhradit 

přinejmenším 65 340 Kč na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce 

(včetně DPH) a 65 340 Kč svým věřitelům. Existují však dlužníci, pro které tato částka 

bude představovat více než 30 % celkového objemu jejich závazků. O takové možností 

však zákonodárce nejspíš neuvažoval a pro tyto dlužníky tak Oddlužovací novela 

podmínky oddlužení paradoxně ztížila. Tito dlužníci budou oproti jiným dlužníkům se 

statisícovými až milionovými dluhy znevýhodněni. 

5.6. Nepoctiví dlužníci 

Insolvenční soud dle § 395 odst. 4 IZ
169

 zamítne návrh na povolení oddlužení 

také tehdy, jestliže v posledních 5 letech před podáním insolvenčního návrhu byl návrh 

dlužníka na povolení oddlužení pravomocně zamítnut z důvodu, že je jím sledován 

nepoctivý záměr, nebo jestliže z téhož důvodu bylo schválené oddlužení zrušeno. 

Zatímco tedy doposud soudní praxe vycházela z toho, že o způsob řešení svého 

úpadku oddlužením mohou žádat i dlužníci, kteří ke své životní situaci dříve 

přistupovali nezodpovědně nebo dokonce nepoctivě, ale rozhodli se upřímně se napravit 

a vyřešit své potíže smysluplně a v souladu se zákonem, a i těmto dlužníkům je třeba 

poskytnout šanci dokázat opravdovost svého záměru,
170

 Oddlužovací novela jde přímo 

proti této praxi a dřívějším nepoctivým dlužníkům cestu k oddlužení zpřísňuje, resp. po 

určitou dobu doslova zapovídá. Potlačuje tak koncept toho, že i nepoctivý dlužník může 

své počínání přehodnotit, a v důsledku tak znesnadňuje též uspokojení věřitelů takového 

dlužníka, kteří třeba také jinou cestu k vymožení svých pohledávek mimo insolvenční 

řízení dlužníka nemají. 
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5.7. Způsoby provedení oddlužení 

Oddlužovací novelou rovněž došlo ke změně samotných způsobů provedení 

oddlužení, a to tak, že nově je lze provést buď zpeněžením majetkové podstaty (jako 

doposud) nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. 

Přitom platí, že pokud o způsobu oddlužení nerozhodne schůze věřitelů, rozhodne 

o něm insolvenční soud tak, že určí provedení oddlužení plněním splátkového kalendáře 

se zpeněžením majetkové podstaty.
171

 Dříve fakultativní způsob oddlužení kombinací 

plnění splátkového kalendáře a zpeněžení majetkové podstaty se tak dostává do popředí 

a je do budoucna zamýšlen jako prioritní způsob oddlužení. Dlužník tedy bude 

standardně plnit splátkový kalendář a nadto bude povinen vydat ke zpeněžení majetek 

náležející do majetkové podstaty, s výjimkou majetku, jehož zpeněžením by se 

nedosáhlo uspokojení věřitelů, majetku, který dlužník nabude v průběhu insolvenčního 

řízení až poté, co nastanou účinky schváleného oddlužení (s výjimkami dle § 412 IZ 

obdobně jako doposud), a svého obydlí, pokud jeho hodnota nepřesahuje hodnotu 

určenou podle prováděcího předpisu.  

Záměrem je, aby zájem věřitelů na co nejvyšším uspokojení jejich pohledávek 

byl vyvážen zájmem dlužníka i společnosti na navrácení dlužníka do běžných 

socioekonomických vztahů. Dlužníkovi vlastnícímu nemovitost je tak buď zachováno 

obydlí za současného dlouhodobého postihování příjmů, anebo dojde k jeho zpeněžení, 

v důsledku čehož bude nucen si obstarat náhradní. Úvaha je taková, že dispozice vlastní 

nemovitostí (obydlím) snižuje fixní měsíční náklady na udržení minimální životní 

úrovně, přičemž příjmy dlužníka nad tyto náklady mohou být distribuovány mezi 

nezajištěné věřitele.
172

 

Jak již bylo naznačeno, v případě, že dlužník vlastní obydlí, jehož hodnota 

převyšuje hodnotu stanovenou prováděcím předpisem (definovanou jako násobek 

částky na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti), dojde k jeho zpeněžení za současného 

postihování příjmů. K této výjimce ovšem důvodová zpráva k Oddlužovací novele 

neříká nic, kromě toho, že „(…) výjimku z výše uvedeného navrhovaného pravidla 

představuje případ, v němž hodnota obydlí dlužníka přesahuje hodnotu určenou podle 

prováděcího právního předpisu (vyhlášky provádějící insolvenční zákon) násobkem 
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částky na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti. Ani v případě oddlužení plněním 

splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty tak není ochrana obydlí 

dlužníka absolutní“. Jelikož tato odlišnost není nijak vysvětlena a neprojevuje se bez 

dalšího ani na výši splátek takového dlužníka, který tak musí poskytovat zákonné 

srážky ve prospěch oddlužení a zároveň si je nucen zajistit náhradní obydlí (přičemž 

z logiky věci si nemůže pořídit nové vlastní obydlí, je proto nucen uchýlit se k nájmu, 

s čím může být spojena též jistota ve výši až trojnásobku nájemného
173

 atd., na což 

velmi pravděpodobně vzhledem ke své situaci nemusí mít prostředky), nabízí se závěr, 

že nejenom, že v tomto ohledu Oddlužovací novela popírá sama sebe v jediném 

ustanovení, je dokonce v rozporu se základní zásadou insolvenčního řízení,
174

 neboť 

různí dlužníci budou mít různé podmínky svého oddlužení. 

5.8. Sociální poradenství 

Dále má nyní insolvenční soud možnost nařídit v případě oddlužení plněním 

splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty dlužníkovi povinnost využít 

odborného sociálního poradenství u registrovaného poskytovatele sociálních služeb, a to 

na návrh insolvenčního správce a v rozsahu nejvýše 100 hodin v průběhu celého trvání 

oddlužení. 

Smysl tohoto poradenství je dvojí. Jednak v situacích, kdy existuje důvodné 

riziko, že dlužníkovy výrazně snížené socioekonomické kompetence mohou způsobit 

problémy s plněním povinností v průběhu oddlužení a tím jeho předčasné zrušení, 

a jednak v případech, kdy se lze důvodně domnívat, že dlužník po ukončení procesu 

oddlužení na sebe začne opětovně brát závazky, které nebude schopen plnit, dostane se 

případně opět do tzv. dluhové pasti, potažmo úpadku, a celý smysl předchozího 

oddlužení tak nebude v posledku úspěšně naplněn.
175

 

Omezení rozsahu sociálního poradenství na nejvýše 100 hodin je dle důvodové 

zprávy k Oddlužovací novele odůvodněno tím, aby jeho využívání nebránilo dlužníkovi 

v plnění jeho povinností v insolvenčním řízení. Vzdělávání dlužníka v oblasti finanční 

gramotnosti je zamýšleno v nižším rozsahu tak, aby dlužník takové vzdělání získal co 

nejdříve. Důvodová zpráva k Oddlužovací novele dále odkazuje na zákon o sociálních 
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 Ustanovení § 2254 odst. 1 NOZ. 
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 Insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo 
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službách, dle kterého mají obce s rozšířenou působností povinnost zprostředkovat 

sociální služby na daném území, avšak již neuvádí, jaké je očekávané využití tohoto 

institutu, jeho fiskální zátěž, ani počet registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, 

které toto poradenství mohou poskytovat. Tento údaj navíc nelze jednoznačně vyčíst ani 

z registru poskytovatelů sociálních služeb,
176

 je však patrné, že ke dni uzavření této 

práce je těchto poskytovatelů registrováno v oblasti odborného sociálního poradenství 

po celé České republice nejvýše 536, nicméně toto číslo bude reálně značně nižší, neboť 

jednotliví poskytovatelé v této kategorii nejsou dále rozděleni a často se specializují na 

jiná odvětví sociálních služeb, např. pomoc obětem domácího násilí, osobám 

ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách, atd. 

Jaká bude tedy v praxi využitelnost uložení povinnosti využít odborného 

sociálního poradenství (pokud k němu budou insolvenční soudy vůbec přistupovat), 

nelze proto v současné chvíli odhadnout. 

5.9. Nová úprava splnění oddlužení 

S účinností od 1. června 2019 insolvenční zákon výslovně upravuje, za jakých 

podmínek je oddlužení dlužníka splněno. V případě způsobu oddlužení plněním 

splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty se splnění oddlužení 

kontroluje ve třech různých okamžicích. Za prvé kdykoli, pokud dlužník splatil 

přihlášeným nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši, v tomto ohledu se 

tedy úprava shoduje s dosavadní praxí. Za druhé po třech letech od schválení oddlužení, 

pokud dlužník splatil přihlášeným nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v rozsahu 

alespoň 60 %, a naposledy po uplynutí předepsaných pěti let oddlužení, v takovém 

případě dlužník oddlužení splní, pokud kumulativně oddlužení nebylo zrušeno a dlužník 

vynaložil veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby uspokojil své 

přihlášené nezajištěné věřitele v plném rozsahu. Pro poslední podmínku pak insolvenční 

zákon stanoví vyvratitelnou domněnku, že dlužník požadované úsilí vynaložil, pokud za 

dobu pěti let trvání oddlužení splatil alespoň 30 % pohledávek přihlášených 

nezajištěných věřitelů. Pro druhý a třetí okamžik pro splnění oddlužení postačuje, pokud 

dlužník dosáhl požadované míry bez přihlédnutí k podřízeným pohledávkám.
177

 Pro 

úplnost je třeba zmínit, že starobní důchodci a invalidní důchodci ve druhém a třetím 
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stupni mají podmínky oddlužení dále změkčené a postačuje, pokud jim oddlužení 

nebylo po dobu tří let od schválení oddlužení zrušeno. Oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty je splněno předložením zprávy insolvenčního správce o splnění 

rozvrhového usnesení, pokud dlužník splnil všechny povinnosti stanovené mu 

rozhodnutím o schválení oddlužení.
178

  

Tato úprava doznala jistých změn oproti znění, v jakém byla předložena 

Poslanecké sněmovně, neboť jak je patrné z důvodové zprávy k Oddlužovací novele, 

původně bylo pro oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 

podstaty uvažováno se čtyřmi okamžiky splnění oddlužení, a to (i) kdykoli, pokud 

dlužník splatil přihlášeným nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši, dále 

pak (ii) po třech letech od schválení oddlužení, pokud dlužník splatil přihlášeným 

nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v rozsahu alespoň 50 %, (iii) po pěti letech, 

pokud dlužník splatil přihlášeným nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v rozsahu 

alespoň 30 %, a (iv) po sedmi letech, nezávisle na míře uspokojení přihlášených 

nezajištěných věřitelů. Zejména poslední varianta „nulového“ uspokojení však byla 

kritizována,
179

 což vyústilo v nakonec přijatou právní úpravu. Ta však paradoxně 

„nulové“ uspokojení také umožňuje, byť nejspíš jen teoreticky, pokud bude oddlužení 

schváleno za situace, kdy dlužník bude schopen poskytovat minimální částku na 

náklady insolvenčního řízení,
180

 ale přes veškerou (skutečnou) snahu, nezaplatí nic 

navíc, ačkoli jinak bude plnit všechny své povinnosti. Zda je taková situace reálně 

možná, ukáže až čas. 

5.10. Přerušení a prodloužení průběhu oddlužení 

Dalšími významnými novými instituty zavedenými Oddlužovací novelou jsou 

přerušení a prodloužení průběhu oddlužení. Účelem přerušení průběhu oddlužení je 

zastavit po konkrétně stanovenou dobu některé účinky oddlužení plněním splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, aniž by se dlužník vystavoval riziku 
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 Ustanovení § 412a odst. 2 IZ. 
179

 Např. „Za vhodnější řešení [Česká asociace věřitelů] považuje zachování současného stavu, kdy 

dlužník musí během 5 let splatit alespoň 30 procent svých dluhů, do těch by ovšem nově mohly být 

počítány například pouze původní jistiny. Zahrnuty by naopak nebyly úroky, poplatky či smluvní sankce, 

které mohly v některých případech až mnohonásobně přesáhnout výši původního dluhu, a byly tak hlavní 

příčinou uvíznutí některých dlužníků v dluhové pasti. Vedle toho by byl dlužník povinen uhradit ještě 

náklady věřitele spojené se soudním řízením“. – (red): Alternativa oddlužovací novely: Osvoboďme 

dlužníky v osobním bankrotu od úroků a pokut, Konkursní noviny: Spolehlivý právní zdroj. Brno: 

COOPER PRESS, 2018, XXI(4), s. 13. ISSN 1213-4023. 
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nesplnění oddlužení v původně předpokládané době, nebo dokonce riziku zrušení 

schváleného oddlužení z důvodu neplnění podstatných povinností podle schváleného 

způsobu oddlužení
181

. Přerušit průběh oddlužení lze nejvýše na dobu jednoho roku, 

pouze jednou a na návrh dlužníka nebo insolvenčního správce. Z účinků trvání 

oddlužení se přerušuje pouze povinnost splácet ze svých příjmů částku na náklady 

insolvenčního řízení a uspokojování pohledávek přihlášených věřitelů. Je důležité si 

uvědomit, že se jedná pouze o přerušení průběhu oddlužení, nikoli přerušení 

insolvenčního řízení, které ani nadále přípustné není.
182

 

Podstatnou skutečností spojenou s přerušením průběhu oddlužení je to, že se jím 

též posouvá okamžik rozhodný pro posouzení splnění oddlužení, a to o dobu, na kterou 

byl průběh oddlužení přerušen. Vzhledem k tomu, že doba pěti let trvání oddlužení je 

velmi dlouhá a snadno se během ní může přihodit něco, co dlužníkovi nezaviněně ztíží 

nebo znemožní plnění oddlužení, lze přerušení průběhu oddlužení hodnotit převážně 

kladně, neboť zvyšuje šanci dlužníka na úspěšné splnění oddlužení i v případě 

nenadálých okolností. Na druhou stranu je s ním spojeno prodloužení oddlužení, a tedy 

i insolvenčního řízení, a to až o rok, což může být teoreticky dlužníky i zneužíváno.  

Prodloužení průběhu oddlužení je na druhé straně koncipováno tak, že jestliže 

během standardní doby 3 let
183

 nedosáhne dlužník požadované hranice uspokojení 

věřitelů pouze o relativně nepatrnou hodnotu (např. nedosáhne-li dlužník příslušné 

hranice pro splnění oddlužení pouze o hodnotu ve výši několikaměsíčního příjmu), není 

třeba jej v odůvodněných případech vystavovat povinnosti nadále plnit splátkový 

kalendář.
184

 V insolvenčním zákonu je prodloužení průběhu oddlužení definováno tak, 

že: „Insolvenční soud může rozhodnout, že se doba, která je rozhodná pro posouzení 

splacení pohledávek podle § 412a odst. 1, prodlouží až o 6 měsíců“. Jednak je tedy tato 

formulace nešťastná již proto, že v § 412a odst. 1 IZ je rozhodná doba pro posouzení 

splacení pohledávek uvedena, jak již bylo řečeno, jako  

a) jestliže dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši; zde 

je tedy prodloužení průběhu oddlužení bez významu, 
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 Důvodová zpráva k Oddlužovací novele, Zvláštní část, K bodu 41. 
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záměrem odstupňovat oddlužení na 3, 5 až 7 let, viz výše. 
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b) jestliže dlužník v době tří let od schválení oddlužení splatil nezajištěným 

věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek; a tedy jen a pouze na tuto rozhodnou 

dobu může prodloužení průběhu oddlužení dopadat, a 

c) jestliže po dobu pěti let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení 

zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm 

bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých 

věřitelů; zde nastává největší problém, jelikož doba pěti let trvání oddlužení je 

konečná a její prodloužení nepřipadá v úvahu. Tak, jak je však prodloužení 

průběhu oddlužení v insolvenčním zákonu definováno, může vzbudit úvahy, že 

oddlužení ve skutečnosti může trvat až pět let a šest měsíců. Takový záměr však 

zákonodárce na mysli jistě neměl, neboť i z důvodové zprávy k Oddlužovací 

novele je patrné, že: „Tímto institutem je zároveň sledován totožný cíl, k němuž 

v dosavadní právní úpravě směřuje § 415 (návrhem zákona zrušovaný) 

umožňující přiznat osvobození od placení pohledávek i v případě, že hodnota 

plnění, které obdrželi nezajištění věřitelé, je nižší než 30 % jejich pohledávek. 

Při využití prodloužení průběhu oddlužení musí dlužník stále dosáhnout míry 

kvalifikovaného splacení pohledávek (50 % nebo 30 %),
185

 může tak však učinit 

v delším čase, než by odpovídalo dobám podle § 412a odst. 1“. 

Zmiňovaný zrušený § 415 IZ navíc nahrazuje již samotná skutečnost, že 

oddlužení dlužníka je splněno, pokud nebylo po dobu pěti let od jeho schválení zrušeno 

a dlužník vynaložil veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby uspokojil 

své přihlášené nezajištěné věřitele v plném rozsahu. Pokud dlužník ve zkrácené době tří 

let neuhradí 60 % pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů (je jedno o jakou 

částku/dobu), není zbaven šance na splnění oddlužení a osvobození od placení 

pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, 

pouze je povinen plnit splátkový kalendář i další dva roky. Prodloužení rozhodné doby 

(a s tím ve výsledku spojené nižší uspokojení věřitelů) je nespravedlivé jak vůči 

věřitelům, tak i jiným dlužníkům, neboť o žádosti o prodloužení průběhu oddlužení 

budou insolvenční soudy rozhodovat vždy individuálně a lze očekávat, že 

(přinejmenším různé soudy, pokud ne i jednotlivá soudní oddělení v rámci stejného 

insolvenčního soudu) mohou totožné případy rozhodovat odlišně. Na rozdíl od 

přerušení oddlužení se tak dle názoru autora této práce nejedná o šťastný institut. 
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5.11. Nesplnění oddlužení 

Insolvenční soud podle Oddlužovací novely nově rozhoduje jak o splnění 

oddlužení, tak i o nesplnění oddlužení. Pokud rozhodne o nesplnění oddlužení, nebude 

již rozhodovat o osvobození od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, 

v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Zároveň je nyní v § 413 odst. 3 IZ 

uvedeno, že jestliže po podání zprávy insolvenčního správce o splnění oddlužení nejsou 

splněny podmínky pro vydání rozhodnutí o splnění oddlužení, insolvenční soud vydá 

rozhodnutí, ve kterém uloží dlužníku povinnost do doby podání nové zprávy o splnění 

oddlužení měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku obdobně 

podle § 398 odst. 3 IZ. Dle autora práce je toto ustanovení formulováno poněkud 

nešťastným matoucím způsobem, protože by se na první pohled mohlo zdát, že 

insolvenční zákon tímto umožňuje insolvenčnímu soudu umělé prodlužování 

insolvenčního řízení. Uvedené však nepochybně platí pouze pro případy, kdy dle zprávy 

insolvenčního správce o splnění oddlužení dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich 

pohledávky v plné výši, nebo pokud splatil alespoň 60 % jejich pohledávek za dobu tří 

let. I nadále totiž platí, že doba 5 let stanovená dlužníku insolvenčním zákonem ke 

splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se 

zpeněžením majetkové podstaty je lhůtou konečnou.
186

 Uložit dlužníkovi povinnost do 

doby podání nové zprávy o splnění oddlužení měsíčně nadále splácet nezajištěným 

věřitelům ze svých příjmů by snad v případě uplynutí doby pěti let bylo možné pouze 

tehdy, pokud by vznikly pochybnosti o tom, zda oddlužení plněním splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty skutečně trvalo stanovených 5 let či zda 

z důvodu např. pochybení insolvenčního správce nebyla podána zpráva o splnění 

oddlužení předčasně.  

5.12. Osvobození od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení 

Osvobození dlužníka od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, 

v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, insolvenční soud nyní vydá automaticky 

spolu s rozhodnutím o splnění oddlužení, a to tehdy, pokud: 

a) rozhodne o splnění oddlužení a 
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b) dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného oddlužení.
187

 

Druhá z těchto podmínek se však zdá nadbytečná, neboť skutečnost, že dlužník 

řádně a včas plnil své povinnosti podle schváleného oddlužení, je předpokladem již pro 

samotné splnění oddlužení. Pokud by tak dlužník nečinil, insolvenční soud by rozhodl 

o nesplnění oddlužení (jak mu nově ukládá § 413 IZ) a osvobození od dosud 

neuspokojených pohledávek zahrnutých do oddlužení by vůbec nepřipadalo v úvahu. 

Lze tedy sice jednoznačně kvitovat to, že insolvenční zákon nyní explicitně 

stanoví, že insolvenční soudy vydávají rozhodnutí o osvobození dlužníka spolu 

s rozhodnutím o splnění oddlužení (v současné době často vyčkávaly nabytí právní 

moci rozhodnutí o splnění oddlužení v případech postupu dle § 414 IZ, anebo návrhu 

dlužníka, pokud šlo o rozhodnutí dle § 415 IZ, přičemž obojí nyní odpadá), na druhou 

stranu však formulace nového znění § 414 IZ mohla být trochu „čistší“, a nezbývá, než 

doufat, že se případné opětovné zkoumání toho, zda dlužník plnil v průběhu oddlužení 

své povinnosti, nepodepíše na zbytečném prodlužování insolvenčního řízení. 
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 Ustanovení § 414 odst. 1 IZ. 
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 Závěr 

Snahou této rigorózní práce bylo nabídnout náhled na insolvenční zákon 

(a v menší míře i na Vyhlášku o odměně IS) z pozice osoby, která tyto právní předpisy 

používá v každodenní práci. Z tohoto důvodu jde nepochybně o subjektivní pohled, byť 

často podpořený závěry judikatury.  

První část této práce, Historický úvod, je svým rozsahem v porovnání se 

zbylými částmi jednoznačně nejkratší, a to zaprvé proto, že jejím účelem je pouhá 

ilustrace toho, že úpadkové právo se obecně vyvíjí již velmi dlouho a stále není 

definitivně provedeno, což musí nevyhnutelně vést k závěru, že se jedná o oblast práva 

značně složitou a neustále se vyvíjející, a zadruhé proto, že historie vývoje konkursního 

a insolvenčního práva již byla v minulosti opakovaně popsána jinými autory, a jejím 

podrobným opětovným opsáním by žádné nové závěry či objevy získány nebyly. 

V tomto směru by proto rigorózní práce byla jen stěží přínosnou. 

Zbylé části, tedy Obecná část, Konkurs, Oddlužení a Výhled do budoucna, jsou 

již stěžejními částmi této práce, což je na první pohled patrné již jejich rozsahem oproti 

zmíněnému Historickému úvodu. 

Obecná část je částí vůbec nejdelší, což odpovídá očekávání autora, neboť jak již 

bylo uvedeno, ustanovení této části insolvenčního zákona mají nejširší uplatnění 

v průběhu insolvenčního řízení. Pokud by měl autor zdůraznit nejdůležitější závěry této 

části, zcela jistě by šlo o definici úpadku upravenou v § 3 IZ, která obsahuje 

protichůdné vyvratitelné domněnky dlužníkova úpadku a žádný návod, jak se s tímto 

rozporem vyrovnat, a rovněž nemožnost podání insolvenčního návrhu v případě jeho 

spojení s návrhem na povolení oddlužení fyzickými osobami bez právnického nebo 

ekonomického vysokoškolského vzdělání – jinými slovy v případě osob, které 

představují zdaleka největší náplň insolvenční agendy. Na tyto nedostatky 

insolvenčního zákona je dle autora třeba obzvláště a vytrvale upozorňovat a snad 

v budoucnu přesvědčit zákonodárce, aby je odstranil. 

Největšímu překvapení se autorovi dostalo během zpracování části Konkurs, 

neboť teprve zde si uvědomil, že způsob řešení dlužníkova úpadku konkursem s sebou 

v praxi přináší mnohem méně typických opakujících se problémů, než se domníval, což 

vyzní tím spíše ve srovnání s dalším způsobem řešení úpadku, oddlužením. Důvodem 

může být to, že konkursů je v rámci insolvenčních řízení podstatně méně, než 
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oddlužení, a to zejména plněním splátkového kalendáře (do budoucna již splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty), avšak pravděpodobně na to má vliv 

i skutečnost, že s konkursy má naše právní úprava mnohem bohatší zkušenosti, než 

s oddlužením, vzhledem k předchozímu úpadkovému právnímu předpisu, ZKV, ze 

kterého koneckonců i současná úprava konkursu vychází a na jehož základech staví. 

Dalším částečně navazujícím poznatkem pak je, že když už k nějaké změně v oblasti 

konkursu v insolvenčním zákonu došlo, bylo jí třeba zase hned upravit. Zde autor 

poukazuje zejména na § 298 odst. 8 IZ. 

V rámci rekapitulace části Oddlužení je vhodné konstatovat, že oddlužení je 

neoddiskutovatelně nejčastějším způsobem řešení úpadku dlužníků a jako takové je 

nejběžnějším a nejvděčnějším předmětem komentářů, článků a prací. Přes tuto enormní 

pozornost, která je mu věnována, je však stále jeho úprava plná menších či větších 

nedostatků, které by bylo záhodno odstranit, na čemž nemůže nic změnit ani skutečnost, 

že insolvenční soudy se ve své praxi vesměs naučily s nedostatky této úpravy pracovat. 

Jako jeden příklad za všechny by se dala zdůraznit otázka trvání oddlužení plněním 

splátkového kalendáře a počítání času v insolvenčním řízení ve srovnání s ostatními 

typy soudních řízení. Zákonodárce se při změnách úpravy oddlužení soustředí na jeho 

zpřístupnění širšímu okruhu dlužníků na úkor ostatních problémů, což je z pohledu 

autora nebezpečný trend, neboť větší počet dlužníků zákonitě vede k většímu množství 

insolvenčních řízení, čímž zároveň roste pravděpodobnost projevení se přehlížených 

nedostatků insolvenčního zákona a vzniku komplikací pro insolvenční soudy, které mají 

vliv na průběh insolvenčních řízení a v důsledku nejvíce právě na dlužníky. 

Závěrečná část této práce je v největší míře subjektivním pohledem a odhadem 

autora. Myšlenky zde uvedené budou s přibývajícími poznatky praxe přicházet 

v nových souvislostech a budou předmětem úvah a diskuzí, a jistě se vedle nich budou 

objevovat i mnohé myšlenky další. Zejména v oblasti oddlužení přinesla Oddlužovací 

novela natolik zásadní změny, že lze nevyhnutelně očekávat nové problémy, kterým 

budou insolvenční soudy při aplikaci insolvenčního zákona čelit. Ačkoli by se takový 

pohled mohl zdát cynickým, autor se domnívá, že jde spíše o pohled realistický. Neboť 

uvědomíme-li si, že autor za svoji velmi krátkou (šest let) praxi v oblasti insolvenčního 

práva „zažil“ již třináct novelizací insolvenčního zákona, nabízí se závěr, že další 

problémy a další novelizace jsou více než pravděpodobné.  
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Nezbývá tedy, než doufat, že zákonodárce v budoucích novelizacích problémy 

insolvenčního zákona odstraní a insolvenční řízení tak zjednoduší nejen dlužníkům, ale 

rovněž insolvenčním soudům a ostatním subjektům, které v něm vystupují. 
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 Problémy insolvenčního zákona v praxi insolvenčního soudu 

Abstrakt 

Tato rigorózní práce se věnuje insolvenčnímu zákonu a problémům 

a nejasnostem, které jsou v něm obsaženy, se kterými se osoby, které s ním pracují 

(zejména insolvenční soudy), ve své praxi setkávají. 

Rigorózní práce je členěna na pět hlavních částí, ze kterých čtyři se dále dělí na 

kapitoly. 

První část slouží jako vykreslení dlouhodobého historického vývoje úpadkového 

práva, jehož počátky nalezneme již v římském právu. Důraz je kladen zejména na zákon 

o konkursu a vyrovnání a insolvenční zákon a především na počet jejich novelizací. 

Druhá část se týká problematickým ustanovením obecné části insolvenčního 

zákona a zabývá se jednak ustanoveními popisujícími insolvenční řízení před 

rozhodnutím o úpadku a jednak ustanoveními, která se uplatní v průběhu celého 

insolvenčního řízení. Tato část je proto nejrozsáhlejší. 

Následující dvě části jsou věnovány zvláštní části insolvenčního zákona. Třetí 

část popisuje nedokonalosti úpravy způsobu řešení úpadku konkursem, kterých však 

není tolik, kolik v ostatních částech insolvenčního zákona, což je autorem přičítáno 

historickému vývoji konkursního práva u nás, zejména návaznosti insolvenčního zákona 

na zákon o konkursu a vyrovnání. 

Čtvrtá část se zabývá oddlužením, které je nejčastějším způsobem řešení úpadku 

dlužníků v praxi. Zásadním nedostatkem, který je zdůrazňován, je doba trvání oddlužení 

plněním splátkového kalendáře, která je zákonem stanovena na pět let, a která však 

v praxi neodpovídá šedesáti měsícům, zamýšleným zákonodárcem. 

Závěrečná část nahlíží na insolvenční zákon po účinnosti tzv. Oddlužovací 

novely, která přinesla zásadní změny zejména ohledně způsobu řešení úpadku 

oddlužením. Jsou zde naznačeny problémy, které autor očekává, že vyvstanou, a je 

poukázáno na nedostatky, které se již stačily projevit. 

Rigorózní práce se snaží popisovat insolvenční zákon z pohledu asistenta soudce 

insolvenčního soudu se zkušenostmi z prvního i druhého stupně insolvenční soudní 

soustavy. Poukazuje na nejčastější potíže a otázky, které při aplikaci insolvenčního 

zákona vyvstávají. 

Klíčová slova:  insolvenční zákon, insolvenční soud, insolvenční řízení 

  



 

 
 

 Problems of the insolvency law in the practice of insolvency court 

Abstract 

This rigorous thesis deals with the Insolvency Act and the problems and 

uncertainties contained in it, which people working with it (especially insolvency 

courts) encounter in their practice. 

The rigorous thesis is divided into five main parts, four of which are further 

divided into chapters. 

The first part serves as a depiction of the long-term historical development of 

bankruptcy law, the beginnings of which can be found in Roman law. Emphasis is 

placed especially on the Bankruptcy and Settlement Act and the Insolvency Act and 

especially on the number of their amendments. 

The second part deals with the problematic provisions of the general part of the 

Insolvency Act and deals with the provisions describing the insolvency proceedings 

before the declaration of bankruptcy as well as the provisions that will apply during the 

entire insolvency proceedings. This part is therefore the most extensive. 

The following two parts are devoted to the special part of the Insolvency Act. 

The third part describes the imperfections of the bankruptcy solved by liquidation, of 

which, however, there aren’t as many as in other parts of the Insolvency Act, a fact that 

the author connects to the history of bankruptcy law in the Czech Republic, in particular 

thanks to the relation to the Bankruptcy and Settlement Act. 

The fourth part deals with debt discharge, which is the most common way of 

solving debtors' bankruptcy in practice. A major drawback that is highlighted in this 

part is the duration of debt discharge in the form of fulfillment the payment schedule, 

which is set by law for five years but which does not correspond to the sixty months that 

the legislator actually intended. 

The final part looks at the Insolvency Act after the effective date of the so-called 

Debt Discharge Amendment, which brought fundamental changes, especially regarding 

the way of solving bankruptcy by debt discharge. There are problems indicated here that 

the author expects to arise and the shortcomings that have already been manifested are 

pointed out. 

This rigorous thesis tries to describe the Insolvency Act from the perspective of 

a judge’s assistant with experience both from the first instance insolvency court and the 

appeal insolvency court. It points out the most common problems and questions that 

arise during the application of the Insolvency Act. 

Key words:  Insolvency Act, insolvency court, insolvency proceedings 

 


