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„The parties from whom the estate needs the greatest protection are the debtor and its 

creditors.“1 

  

                                                 
1 UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. Legislative Guide on Insolvency 

Law. In www.uncitral.org [online]. [cit. 3. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts 

/insolven/05-80722_Ebook.pdf. 

http://www.uncitral.org/
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf
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Úvod 

Insolvenční řízení je zvláštním druhem civilního procesu, jenž slouží k řešení úpadku 

či hrozícího úpadku dlužníka, tj. nikoli k prosazování individuálních nároků jednotlivých 

věřitelů.2 Úpadek nebo hrozící úpadek má být v insolvenčním řízení řešen některým 

ze stanovených způsobů, tj. konkursem, reorganizací nebo oddlužením,3 a to tak, aby došlo 

k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím 

úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Mají-li 

být tyto cíle insolvenčního řízení naplněny, je potřeba masu majetkových hodnot, z níž budou 

věřitelé uspokojováni, nejen řádné definovat, vymezit její rozsah či určit jednotlivá aktiva, které 

budou do této masy náležet, ale zejména poskytnout jí náležitou ochranu. 

Předpokladem pro co nejvyšší a zásadně poměrné uspokojení dlužníkových věřitelů 

je zabránit poškozování majetkové podstaty, a to nejen ze strany těchto věřitelů, ale i ze strany 

samotného dlužníka. Jinými slovy, úkolem insolvenčního práva bude ve vztahu k majetkové 

podstatě regulovat v maximální míře právní úkony dlužníka a jednotlivých insolvenčních 

věřitelů, uspokojování jejichž pohledávek se již dále nebude řídit heslem first-in-time priority,4 

ale zásadou poměrného uspokojování v kolektivním procesu insolvenčního řízení. Insolvenční 

právo přitom obsahuje za účelem zajištění účinné a efektivní ochrany majetkové podstaty řadu 

nástrojů a institutů, např. instituty neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů,5 případně institut 

tzv. automatického moratoria, jehož důsledkem je odebrání individuálních právních prostředků 

k vymáhání pohledávek dlužníkových věřitelů. 

Majetkovou podstatu v insolvenčním řízení jsem si jako téma této diplomové práce 

vybrala zejména stran klíčového postavení institutu majetkové podstaty v insolvenčním řízení 

a jeho významného vlivu na tento zvláštní druh civilního procesu. Důvodem pro výběr tématu 

této diplomové práce byla též skutečnost, že insolvenční právo bylo v posledních letech 

předmětem mnoha novelizací, jež z pohledu laické veřejnosti přinesly zejména zpřístupnění 

možnosti řešení úpadku oddlužením výrazně většímu počtu dlužníků, nicméně které též měly 

                                                 
2 K prosazování individuálních nároků dlužníkových věřitelů slouží řízení nalézací a vykonávací, tj. nikoli 

insolvenční řízení, jež by k prosazování těchto nároků nemělo být zneužíváno (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 12. 12. 2013, sp. zn. 29 NSČR 113/2013). 
3 Jinými způsoby řešení úpadku, může být v insolvenčním řízení řešen úpadek nebo hrozící úpadek 

např. finančních institucí. 
4 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, s. 197. 
5 K pojmu právní úkon viz kapitola 2.1. této diplomové práce. 
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zásadní vliv i na institut majetkové podstaty, resp. na dílčí otázky s ním související. Dalším 

důvodem pro volbu tématu této diplomové práce byla též existence četné a často vzájemně 

si odporující judikatury vztahující se k institutu majetkové podstaty, která je tak nechvalnou 

známkou toho, že v rámci rozhodovací praxe českých soudů není ve všech případech důsledně 

naplňován princip předvídatelnosti soudního rozhodování a ochrany legitimního očekávání 

účastníků řízení. 

Cílem této diplomové práce je tak podat co nejkomplexnější shrnutí institutu majetkové 

podstaty v současném českém právním řádu, a to zejména prostřednictvím analýzy aktuální 

judikatury vrchních soudů a Nejvyššího soudu ČR a komentářové literatury, jejíž závěry 

vztahující se k dílčím otázkám souvisejícím s institutem majetkové podstaty jsou rovněž 

v nemálo případech ve vzájemném rozporu. 

Za účelem naplnění výše uvedených cílů se v úvodní kapitole této diplomové práce 

zaměřuji na vymezení pojmu majetková podstata a na význam tohoto institutu v současném 

českém právním řádu. Pojem majetková podstata je dále rozvinut prostřednictvím analýzy 

rozsahu majetkové podstaty v kapitole druhé, jejíž součástí je mimo jiné detailnější rozbor 

institutů neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů v insolvenčním řízení, a to včetně 

podrobnějšího pojednání o odpůrčí žalobě. Závěr druhé kapitoly je věnován vlivu institutu 

společného jmění manželů na rozsah majetkové podstaty, a to za účelem analýzy režimu, 

v jakém se nachází majetek ve společném jmění dlužníka a jeho manžela, včetně případů, kdy 

jsou insolvenční řízení (bývalých) manželů vedena odděleně. 

Obsah majetkové podstaty je předmětem kapitoly třetí, a to včetně detailnějšího popisu 

jednotlivých aktiv tvořících majetkovou podstatu a negativního vymezení obsahu majetkové 

podstaty. S ohledem na mnohost případů, kdy se z povinného stává insolvenční dlužník, se třetí 

kapitola věnuje též střetu exekučního a insolvenčního řízení se zaměřením na rozhodovací praxi 

Nejvyššího soudu ČR. 

Posléze se diplomová práce zaměřuje na činnost insolvenčního správce spočívající 

ve zjišťování a soupisu majetkové podstaty. Čtvrtá kapitola se zabývá zejména povinností 

dlužníka, osob jednajících za dlužníka a třetích osob, včetně orgánů veřejné správy, poskytnout 

insolvenčnímu správci náležitou součinnost a popisem povinností insolvenčního správce, které 

se vztahují ke zjišťování majetkové podstaty. V kapitole páté se diplomová práce zaměřuje 

na ustanovení upravující postup insolvenčního správce při provádění soupisu majetkové 

podstaty, jakož i na popis institutů vyloučení a vynětí majetku z majetkové podstaty. 
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Závěrečné dvě kapitoly této diplomové práce se věnují těžišti insolvenčního 

řízení, tj. nakládání s majetkovou podstatou a procesu zpeněžení majetkové podstaty. Šestá 

kapitola se kromě správy majetkové podstaty zaměřuje na analýzu dispozičních oprávnění 

ve vztahu k majetkové podstatě, a to v závislosti na způsobu řešení dlužníkova úpadku 

a na průběhu insolvenčního řízení. Kapitola sedmá, která popisuje proces zpeněžení majetkové 

podstaty, včetně jednotlivých způsobů zpeněžení majetkové podstaty a nakládání s výtěžkem 

zpeněžení, se zabývá též postavením zajištěných věřitelů v této fázi insolvenčního řízení 

a zvláštním režimem uspokojování jejich pohledávek. 

Návrhy de lege ferenda nejsou v této diplomové práci soustředěny v rámci jedné 

kapitoly, nýbrž jsou umístěny průběžně při jednotlivých problematických otázkách, na jejichž 

řešení by se měl v budoucnu zaměřit zákonodárce. Jelikož je insolvenční právo v poslední době 

předmětem mnoha novelizací, pro úplnost uvádím, že tato diplomová práce vychází z právního 

stavu účinného ke dni 1. 10. 2019. Při psaní této diplomové práce byla použita zejména metoda 

analyticko-deskriptivní.  
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1. Majetková podstata v současném českém právním řádu 

1.1. Pojem majetková podstata 

Majetková podstata je pro účely zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InsZ“ nebo „insolvenční zákon“), 

definována jako majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů.6 Dle § 495 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“ nebo 

„občanský zákoník“), tvoří majetek souhrn všeho, co patří určité osobě. „Majetkem je tak 

výhradně souhrn všech aktiv, tj. všech věcí, které má osoba ve svém vlastnictví, tedy vše, 

co osobě patří, všechny její věci hmotné a nehmotné (§ 1011 OZ).“7 Pojem majetková podstata 

nahradil pojem konkursní podstata, jenž byl používán zákonem č. 328/1991 Sb., o konkursu 

a vyrovnání, ve znění účinném do 31. 12. 2007 (dále jen „ZKV“ nebo „zákon o konkursu 

a vyrovnání“).8 Změna terminologie, kterou přinesl insolvenční zákon, souvisí zejména 

se změnou koncepce uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku. Insolvenční 

zákon v porovnání se zákonem o konkursu a vyrovnání nově rozlišuje, kromě do té doby 

tradičního způsobu řešení úpadku dlužníka – konkursu, i tzv. sanační způsoby řešení úpadku, 

tj. reorganizaci a oddlužení.9 I zákon o konkursu a vyrovnání, jak ostatně plyne ze samotného 

názvu tohoto zákona, umožňoval zahájit u konkursního soudu kromě konkursního řízení 

též řízení vyrovnací.10 Způsob řešení úpadku dlužníka vyrovnáním nicméně nebyl v praxi téměř 

vůbec využíván a zcela převažujícím způsobem řešení úpadku v době účinnosti zákona 

o konkursu a vyrovnání se stal konkurs.11 Lze tak konstatovat, že pojem majetková podstata 

tak, jak je definován v § 2 písm. e) InsZ, tedy bez striktní vázanosti na jeden ze způsobů řešení 

dlužníkova úpadku, byl českým zákonodárcem v rámci insolvenčního zákona vymezen 

za účelem překonání dřívější právní úpravy, která i v tomto ohledu rozlišovala řízení vyrovnací 

a konkursní. 

                                                 
6 § 2 písm. e) InsZ. 
7 MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského parlamentu 

a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 431. 
8 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), tisk 

č. 1120, zmiňuje též pojem vyrovnací podstata. Tento pojem nicméně nebyl obsažen v žádném z ustanovení 

zákona o konkursu a vyrovnání. 
9 MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského parlamentu 

a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 429. 
10 § 2 odst. 1 ZKV. 
11 SMOLÍK, P. Oddlužení v právním řádu ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 28. 
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Majetková podstata v režimu insolvenčního zákona tedy představuje „název společný mase 

takového majetku bez zřetele ke zvolenému způsobu řešení úpadku.“12 Výše uvedená změna 

koncepce, kterou přinesl insolvenční zákon, se projevila i v samotném systematickém 

uspořádání jednotlivých ustanovení insolvenčního zákona. Jelikož pojem majetková podstata 

již není vázán na konkrétní způsob řešení dlužníkova úpadku, obsahuje insolvenční zákon 

v části první obecná ustanovení upravující institut majetkové podstaty13 a v části druhé 

ustanovení speciální, která obsahují právní úpravu majetkové podstaty s ohledem na způsob 

řešení dlužníkova úpadku. V části druhé insolvenční zákon tak pojem majetkové podstaty 

v porovnání s ustanoveními části první dále zpřesňuje.14 Ustanovení části první insolvenčního 

zákona se přitom použijí, nestanoví-li insolvenční zákon v části druhé jinak.15 Bližší obsah 

pojmu majetková podstata je insolvenčním zákonem vymezen v § 205.16 

1.2. Význam institutu majetkové podstaty 

Insolvenční řízení je insolvenčním zákonem definováno jako soudní řízení, jehož předmětem 

je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení.17 Insolvenční řízení představuje 

jeden ze zvláštních druhů civilního procesu, jehož předmětem je řešení stavu platební 

neschopnosti dlužníka ve zvláštním kolektivním řízení, které je vedeno namísto individuálních 

nalézacích či vykonávacích řízení.18 „Smyslem řízení (insolvenčního – pozn. autorky) není 

nalézání práva (…), ale uspořádání vzájemných majetkových vztahů, a to vždy většího počtu 

účastníků.“19 Cílem insolvenčního řízení je nicméně nejen uspořádání vzájemných 

majetkových vztahů osob dotčených dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, ale též co 

nejvyšší a zásadně poměrné uspokojení dlužníkových věřitelů, tj. uspokojení v souladu 

se zásadou par conditio creditorum (pari passu). 

                                                 
12 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

tisk č. 1120. 
13 § 205 a násl. InsZ. 
14 SMOLÍK, P. In WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 203. 
15 § 8 InsZ. 
16 K rozsahu majetkové podstaty viz kapitola 2. této diplomové práce. 
17 § 2 písm. a) InsZ. 
18 SMOLÍK, P. In WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 195. 
19 SMRČKA, L., PLAČEK, J., SCHÖNFELD, J., LOUDA, L. Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost 

insolvenčního zákona). Praha: Professional Publishing, 2016, s. 41. 
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Majetková podstata, kterou někteří autoři označují pojmem „společné loviště (common 

pool)“,20 představuje společnou masu aktiv, ze které budou v průběhu insolvenčního řízení 

uspokojováni insolvenční věřitelé v závislosti na charakteru jejich pohledávek a s ohledem 

na způsob řešení dlužníkova úpadku. Očekávaná míra uspokojení pohledávek věřitelů 

v insolvenčním řízení nicméně nebude pro tyto věřitele příliš lákavá.21 Bude-li mít dlužník více 

věřitelů, jejichž pohledávky nebude schopen zcela uspokojit, budou věřitelé přirozeně 

motivováni k co nejrychlejšímu individuálnímu uspokojení svých pohledávek. Jinými 

slovy, i když si bude věřitel vědom dlužníkova úpadku, nebude poměrné uspokojování 

ze společné masy dlužníkových aktiv, a tedy ve většině případů uspokojení částečné, pokud 

vůbec nějaké, pro věřitele jakýmkoli způsobem atraktivní.22 Bez existující právní úpravy 

insolvenčního práva by tak věřitel zcela logicky upřednostnil uspokojení své individuální 

pohledávky před poměrným uspokojením ze společné masy, která neobsahuje dostatečně velké 

množství aktiv k uspokojení pohledávek všech věřitelů dlužníka. Institut majetkové podstaty 

a nástroje k její ochraně tak budou sloužit zejména jako ochrana dlužníka, resp. dlužníkových 

aktiv před chováním jednotlivých věřitelů, kteří by nejenže nesledovali uspokojení nároků 

jiných věřitelů vůči jedné mase aktiv, ale také by tuto masu mohli i nenávratně poškodit, 

a v podstatě tak zmařit cíl, ke kterému insolvenční řízení směřuje.23 

Za tímto účelem a v souladu se základní zásadou insolvenčního řízení, dle které jsou věřitelé 

povinni zdržet se jednání směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční 

řízení,24 zakotvuje insolvenční zákon v § 109 institut tzv. automatického moratoria, jehož 

důsledkem je odebrání procesních nástrojů jednotlivým věřitelům sloužících k individuálnímu 

uspokojení jejich pohledávek. Lze konstatovat, že insolvenční zákon tak zcela správně 

předpokládá, že to je právě okamžik zveřejnění oznámení o zahájení insolvenčního řízení 

v insolvenčním rejstříku, který by většinu věřitelů vedl ke snaze o co nejrychlejší uspokojení 

jejich pohledávek, a to dříve, než bude dlužníkova masa aktiv zcela vyčerpána. Účelem 

                                                 
20 SMRČKA, L., PLAČEK, J., SCHÖNFELD, J., LOUDA, L. Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost 

insolvenčního zákona). Praha: Professional Publishing, 2016, s. 43. 
21 Tento závěr se uplatní zejména u nezajištěných věřitelů, resp. zajištěných věřitelů dle § 2 písm. g) InsZ, jejichž 

pohledávky se nebudou neuspokojovat ze zajištění jako první v pořadí. 
22 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, s. 96. 
23 Právě s ohledem na ochranu majetkové podstaty, resp. vzhledem k specifickému cíli insolvenčního řízení, nelze 

v jeho průběhu automaticky přejímat procesní prostředky řízení nalézacího či vykonávacího. „Brání tomu 

okolnost, že při mnohosti dlužníkových závazků a nedostatku prostředků k jejich krytí, by použitím obvyklých 

právních prostředků byli někteří věřitelé vůči ostatním zvýhodněni, ať již proto, že splatnost jejich pohledávek 

nastává dříve nebo z jiných důvodů.“ (viz VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb. o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), tisk č. 1120). 
24 § 5 písm. d) InsZ. 
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institutu automatického moratoria je tak na jedné straně zabránit snížení hodnoty majetkové 

podstaty, na straně druhé podpořit naplňování zásady poměrného uspokojování insolvenčních 

věřitelů.25 „Zatímco mimoinsolvenční právo zásadně podporuje věřitele (respektive jim v tom 

nebrání) k tomu, aby si zajistili co nejsilnější právní postavení, insolvenční správo zavádí jakési 

retrospektivní rovné zacházení prostřednictvím uvedené zásady poměrného uspokojení.“26 

K potřebě právně regulovat jednání jednotlivých věřitelů, které směruje k uspokojení jejich 

pohledávek, se vyjádřil již za účinnosti zákona o konkursu a vyrovnání Nejvyšší soud ČR 

v rozsudku ze dne 28. 1. 2002, sp. zn. 29 Cdo 95/2000, přičemž konstatoval, že „podstatu 

konkursního řízení ostatně vystihuje samo slovo „konkurs“ (…) odrážejícího fakt, že jde 

o souběh věřitelů formou přihlašování pohledávek za účelem jejich uspokojení z konkursní 

podstaty. Má-li být v tomto rámci naplněn účel zákona o konkursu a vyrovnání a cíl konkursu, 

pak nemůže po prohlášení konkursu dojít (…) k uspokojení pohledávek úpadcových věřitelů 

jiným způsobem než prostřednictvím konkursu.“ 

Právní úprava insolvenčního práva musí věnovat značnou pozornost institutu majetkové 

podstaty nejen za účelem její ochrany před jednáním insolvenčních věřitelů, ale i před jednáním 

samotného dlužníka, který může taktéž majetkovou podstatu zásadním způsobem poškodit, 

a tedy i významně omezit výši uspokojení jednotlivých věřitelů v insolvenčním řízení. 

Před takovým jednáním dlužníka poskytuje insolvenční zákon ochranu majetkové podstatě 

zejména prostřednictvím omezení dispozic dlužníka s majetkem náležejícím do majetkové 

podstaty,27 resp. prostřednictvím institutů neplatnosti či neúčinnosti právních úkonů 

v insolvenčním řízení.28 

Má-li tedy insolvenční řízení vést k uspořádání vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým 

úpadkem, je potřeba zajistit, aby byla v insolvenčním řízení chráněna dostupná masa aktiv 

náležejících do majetkové podstaty dlužníka, která bude sloužit k co nejvyššímu a zásadně 

poměrnému uspokojení insolvenčních věřitelů.  

                                                 
25 Shodně RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, s. 263. 
26 SPRINZ, P. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční zákon. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 663. 
27 Viz kapitola 6. této diplomové práce. 
28 Viz kapitola 2.1. této diplomové práce. 
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2. Rozsah majetkové podstaty 

Rozsah majetkové podstaty je insolvenčním zákonem vymezen s ohledem na skutečnost, zda je 

insolvenční návrh podán dlužníkem nebo věřitelem. Je-li insolvenční návrh podán dlužníkem, 

náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky 

spojené se zahájením insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu 

insolvenčního řízení.29 Insolvenční zákon, ve znění účinném do 31. 12. 2013, v § 205 odst. 1 

mimo jiné stanovil, že do majetkové podstaty náleží majetek, který dlužníkovi patřil ke dni 

zahájení insolvenčního řízení. Při výkladu tohoto ustanovení tak nebylo jednoznačné, zda 

do majetkové podstaty náleží majetek, který dlužníkovi patřil na začátku dne, kdy bylo 

zahájeno insolvenční řízení, nebo majetek, který dlužníkovi patřil i v průběhu tohoto dne.30 

Je-li insolvenční návrh podán dlužníkovým věřitelem, náleží do majetkové podstaty majetek, 

který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky předběžného opatření, kterým 

insolvenční soud zcela nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, majetek, 

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

který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky těchto rozhodnutí.31 

„Koncepce obsažená v tomto ustanovení insolvenčního zákona respektuje skutečnost, že podání 

věřitelského návrhu s sebou automaticky nespojuje omezení dlužníka v nakládání s jeho 

vlastním majetkem.“32 Insolvenční soud předběžné opatření vydá v případě, že je v době 

do vydání rozhodnutí o úpadku nutné zabránit změnám v rozsahu majetkové podstaty.33 

V takovémto případě se vznik majetkové podstaty váže k okamžiku, kdy nastaly účinky 

předběžného opatření. 

Rozsah majetkové podstaty nebyl na rozdíl od insolvenčního zákona zákonem o konkursu 

a vyrovnání jakýmkoli způsobem rozlišován s ohledem na skutečnost, kdo podal insolvenční 

návrh. Zákon o konkursu a vyrovnání pouze stanovil, že se konkurs týká majetku, který patřil 

dlužníkovi v den prohlášení konkursu a kterého nabyl za konkursu.34 

                                                 
29 § 205 odst. 1 InsZ. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, 

kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku (§ 109 odst. 4 InsZ). 
30 SEDLÁČEK, D. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční 

zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 575. 
31 § 205 odst. 2 InsZ. 
32 TARANDA, P. In HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 805. 
33 § 113 odst. 1 InsZ. 
34 § 6 odst. 2 ZKV. V tomto ustanovení bylo dále obsaženo negativní vymezení obsahu konkursní podstaty. 

K pojmu majetková a konkursní podstata viz kapitola 1.1. této diplomové práce. 
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Stanoví-li to zákon, náleží do majetkové podstaty dlužníka též majetek jiných osob. Jedná 

se zejména o případy, kdy tyto osoby nabyly majetek od dlužníka právními úkony, jež jsou 

dle insolvenčního zákona neplatné nebo neúčinné. V tomto ohledu Nejvyšší soud ČR 

dovodil, že insolvenční zákon nevylučuje, aby „do majetkové podstaty náležely toliko věci 

nacházející se jen ve vlastnictví třetích osob, pokud tyto věci patří do majetkové podstaty 

v důsledku neúčinných úkonů dlužníka.“35 V porovnání se zákonem o konkursu a vyrovnání 

nespadá do majetkové podstaty dle insolvenčního zákona majetek třetích osob, který zajišťuje 

pohledávky dlužníka.36 Jinými slovy, věřitelé jsou i po zahájení insolvenčního řízení oprávněni 

realizovat zajištění mimo insolvenční řízení, není-li takovýto majetek součástí majetkové 

podstaty. Za porušení § 109 odst. 1 písm. b) InsZ tak nelze považovat „postup věřitele, který 

realizuje například zástavu na majetku třetí osoby, která zajišťovala splatnou pohledávku 

za dlužníkem.“37 Je-li dlužník spoluvlastníkem majetku, náleží do majetkové podstaty též 

spoluvlastnický podíl dlužníka na tomto majetku.38 Nicméně s účinností od 1. 1. 2018 

je insolvenční správce při zpeněžování majetkové podstaty rovněž vázán zákonným 

předkupním právem dle § 1124 ObčZ.39 

Je-li úpadek dlužníka řešen oddlužením, rozsah majetkové podstaty se liší od obecné úpravy 

obsažené v § 205 odst. 1 a 2 InsZ. Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nenáleží 

do majetkové podstaty majetek, který dlužník nabyl poté, co nastaly účinky schválení 

oddlužení.40 Nestanoví-li insolvenční zákon jinak, pro účely zpeněžení dle § 398 odst. 3 InsZ 

nenáleží do majetkové podstaty majetek, který dlužník nabyl poté, co nastaly účinky schválení 

oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.41 

                                                 
35 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 10. 2005, sp. zn. 29 Odo 322/2003. Srov. stanovisko 

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 6. 1998, sp. zn. Cpjn 19/98. 
36 § 27 odst. 5 ZKV. 
37 KOZÁK, J. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 28. 

Srov. § 183 InsZ. 
38 § 205 odst. 3 InsZ. 
39 Viz § 284 odst. 2 InsZ. 
40 § 398 odst. 2 věta druhá InsZ. 
41 § 398 odst. 6 in fine InsZ. 
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2.1. Neplatnost a neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení 

Jak naznačuje citát nacházející se na úvodních stranách této diplomové práce, je v insolvenčním 

řízení potřeba majetkovou podstatu chránit, a to na jedné straně před jednáním insolvenčních 

věřitelů, na straně druhé před jednáním samotného dlužníka. Právě vlivem neplatných 

a neúčinných právních úkonů totiž může dojít k nenávratnému poškození majetkové podstaty, 

a tedy i ke značné změně v jejím rozsahu. Lze nicméně konstatovat, že přetrvávajícím 

nedostatkem insolvenčního zákona, a to včetně ustanovení, která upravují instituty neplatnosti 

a neúčinnosti, je ta skutečnost, že terminologie, kterou insolvenční zákon používá, nebyla 

doposud přizpůsobena terminologii občanského zákoníku, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014. 

Při výkladu dotčených ustanovení lze nicméně použít § 3029 ObčZ, který stanoví, 

že dovolávají-li právní předpisy ustanovení, která se tímto zákonem zrušují, vstupují na jejich 

místo jim odpovídající ustanovení občanského zákoníku. V případě ustanovení upravujících 

právní úkony tak vstupují na jejich místo odpovídající ustanovení občanského zákoníku 

upravující právní jednání.42 Paradoxem je, že zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony (dále jen „Akreditační novela“), nebyl ohledně 

konzistentnosti pojmů používaných insolvenčním zákonem důsledný, když v některých 

novelizovaných ustanoveních naopak převzal pojmosloví občanského zákoníku.43 

Pokud lze právní úkon týkající se majetku nebo závazků dlužníka považovat současně 

za neúčinný i za neplatný, použijí se ustanovení upravující důsledky neplatnosti právních úkonů 

v insolvenčním řízení.44 Lze tedy konstatovat, že neúčinnost právního úkonu může nastat pouze 

tehdy, je-li dotčený právní úkon platný.45 Neúčinností právního úkonu, bez ohledu na to, zda 

se jedná o tzv. neúčinnost ze zákona či neúčinnost zjištěnou pravomocným rozhodnutím 

insolvenčního soudu, není dotčena jeho platnost.46 Nejvyšší soud ČR přitom ve vztahu 

                                                 
42 S ohledem na současně platné a účinné znění insolvenčního zákona bude tato diplomová práce používat pojem 

právní úkon v případech, kdy je tento pojem používán insolvenčním zákonem. 
43 Jedná se např. o § 53 odst. 2 písm. b), § 177 odst. 3 věta druhá a § 406 odst. 2 InsZ. 
44 § 234 InsZ. 
45 Zní-li žalobní petit na určení neúčinnosti právního úkonu a v řízení o odpůrčí žalobě bude zjištěno, že dotčený 

právní úkon je neplatný, přičemž žalobce nenavrhne změnu petitu, resp. neupraví skutková zjištění, bude odpůrčí 

žaloba zamítnuta. Ve výroku rozhodnutí insolvenční soud může uvést, že žaloba se zamítá pro neplatnost právního 

úkonu. S konečnou platností se tak vyřeší neplatnost i neúčinnost právního úkonu (viz KOZÁK, J. In KOZÁK, J., 

BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 931). Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. 29 Cdo 19/2016. 
46 Srov. § 236 odst. 1 InsZ. 
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k odporovatelnosti dle § 42a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném 

do 31. 12. 2013 (dále jen „ObčZ 1964“), konstatoval, že pro posouzení, zda se v konkrétním 

případě jedná o právní úkon neplatný či neúčinný, je rozhodující, „zda právní úkon uzavírali 

v úmyslu zkrátit věřitele oba účastníci nebo pouze dlužník; v prvním případě jde o úkon 

neplatný, v druhém (pouze) o úkon odporovatelný.“47 Není přitom rozhodné, zda takovýto 

úmysl směřoval vůči všem věřitelům, vůči některým z nich, nebo zda vůbec směřoval vůči 

konkrétním věřitelům.48 Ve vztahu k neúčinnosti právních úkonů dle insolvenčního zákona 

Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. 29 ICdo 54/2015, přitom dovodil, 

že „z výslovného znění rozhodných ustanovení insolvenčního zákona (srov. jeho § 235 a násl.) 

upravujících neúčinnost právních úkonů dlužníka je nepochybné, že insolvenční zákon 

neurčuje, že by předpokladem neúčinnosti právního úkonu dlužníka byla vědomost druhé 

smluvní strany (žalobce) o stavu úpadku dlužníka.“ 

2.1.1. Neplatnost právních úkonů v insolvenčním řízení 

Právní úprava institutu neplatnosti právních úkonů je v insolvenčním zákoně obsažena v § 231 

až 234.49 Ke zjištění neplatnosti právního úkonu dlužníka týkajícího se majetku nebo závazků 

dlužníka je v průběhu insolvenčního řízení příslušný insolvenční soud,50 který posoudí otázku 

neplatnosti právního úkonu buďto jako otázku předběžnou,51 nebo v rámci incidenčního sporu 

dle § 159 odst. 1 písm. g) InsZ. „Účelem ustanovení (§ 231 InsZ – pozn. autorky) je soustředit 

všechna řízení, která se týkají majetkové podstaty a dluhů dlužníka (…) u insolvenčního soudu 

jako soudu řešícího úpadek dlužníka.“52 V tomto ohledu Nejvyšší soud ČR v rozsudku 

ze dne 31. 7. 2013, sp zn. 29 Cdo 392/2011, dovodil, že cílem § 231 InsZ je, „aby otázka 

platnosti právního úkonu (…) nebyla v průběhu insolvenčního řízení účelově vytěsňována 

(určovacími žalobami podle § 80 písm. c/ o. s. ř., podávanými u obecných soudů) mimo rámec 

procedur nastavených insolvenčním zákonem k řešení těchto otázek.“ 

                                                 
47 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 4. 2007, sp. zn. 20 Cdo 2886/2006. 
48 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 5. 2000, sp. zn. 31 Cdo 417/99. 
49 Právní úprava neplatnosti právních úkonů je obsažena i v dalších ustanoveních insolvenčního zákona 

(viz § 246 odst. 4 InsZ, § 269 InsZ, § 270 odst. 1 InsZ, § 276 odst. 2 InsZ, § 295 odst. 1 InsZ, § 354 odst. 4 InsZ 

a § 412 odst. 3 InsZ). 
50 § 231 odst. 2 InsZ. Insolvenční soud posuzuje otázku neplatnosti právního úkonu bez ohledu na to, zda se jedná 

o neplatnost absolutní nebo relativní. Srov. § 231 odst. 3 InsZ. 
51 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 10. 2016, sp. zn. 103 VSPH 11/2016. Jako předběžnou otázku 

může insolvenční soud posuzovat neplatnost právního úkonu například v řízení o vyloučení majetku z majetkové 

podstaty dle § 225 InsZ. 
52 JURÁŠ, M. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční zákon. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 631. 
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Insolvenční soud není vázán rozhodnutím jiného soudu či orgánu, kterým v průběhu 

insolvenčního řízení došlo ke zjištění neplatnosti právního úkonu týkajícího se majetku nebo 

závazků dlužníka.53 Dle Nejvyššího soudu ČR nicméně nelze při výkladu § 231 odst. 1 InsZ 

dospět k závěru, že by nemohl o neplatnosti dotčeného právního úkonu rozhodnout jiný 

než insolvenční soud.54 V takovémto případě nicméně může nastat situace, kdy insolvenční 

soud, který není vázán rozhodnutím jiného soudu ohledně neplatnosti právního úkonu, o tomto 

právním úkonu sám rozhodne a současně bude existovat rozhodnutí jiného soudu o neplatnosti 

předmětného právního úkonu. Aplikací výše zmiňovaného závěru Nejvyššího soudu ČR by tak 

mohlo dojít k existenci nežádoucího stavu, kdy budou ohledně jednoho právního úkonu 

existovat dvě protichůdná soudní rozhodnutí.55 S ohledem na takovýto možný důsledek 

je komentářová literatura toho názoru, že je nepřípustné, aby tutéž otázku týchž účastníků 

projednávaly a rozhodovaly dva soudy.56 Bude-li nicméně neplatnost právního úkonu 

týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka zjištěna rozhodnutím soudu, které nabylo právní 

moci před zahájením insolvenčního řízení, bude tento právní úkon považován za neplatný 

i v insolvenčním řízení.57 Není přitom rozhodné, zda bude neplatnost právního úkonu 

vyslovena ve výroku rozhodnutí, nebo bude zjištění neplatnosti právního úkonu v příslušném 

řízení předmětem předběžné otázky.58 Stěžejnějším požadavkem je právě nabytí právní moci 

takového rozhodnutí před zahájením insolvenčního řízení. 

Důsledkem pravomocného rozhodnutí o zjištění neplatnosti právního úkonu, který 

se týká majetku nebo závazků dlužníka, je vznik povinnosti vydat majetkový prospěch získaný 

plněním z neplatného právního úkonu dle právní úpravy bezdůvodného obohacení.59 „Dokud 

nebyla neplatnost zjištěna pravomocným rozhodnutím, nevznikla v insolvenčním řízení ani 

povinnost vydat bezdůvodné obohacení plněním z takového úkonu získané.“60 Pokud 

                                                 
53 § 231 odst. 1 InsZ. 
54 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 29 Cdo 1173/2014. 
55 MORAVEC, T. In HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 862. 
56 JURÁŠ, M. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční zákon. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 631–632. Autoři komentovaného ustanovení jsou toho názoru, 

že pokud je po zahájení insolvenčního řízení vedeno řízení ohledně neplatnosti právního úkonu jiným než 

insolvenčním soudem, nebo je-li tímto soudem neplatnost právního úkonu řešena jako předběžná otázka, musí být 

toto řízení zastaveno, resp. přerušeno. 
57 § 232 InsZ. 
58 KRECHLER, M., In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 506. 
59 V této souvislosti Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 29 Odo 52/2002 dovodil, že „jestliže 

si účastníci neplatné či zrušené smlouvy před prohlášením konkursu na majetek jednoho z nich poskytli navzájem 

peněžitá plnění (…) může se i po prohlášení konkursu ten z nich, který plnil ve větším rozsahu, úspěšně domoci 

(…) jen vrácení toho, oč plnění, které sám poskytl, přesahuje plnění, které obdržel od druhé smluvní strany.“ 
60 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. 1 VSPH 109/2009. 
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se z neplatného právního úkonu bezdůvodně obohatil dlužník, vydá insolvenční správce 

majetkový prospěch z neplatného právního úkonu z majetkové podstaty. Nedojde-li 

ke skutečnému obohacení majetkové podstaty, resp. je-li požadováno více, než činí toto 

obohacení, je insolvenční správce oprávněn odmítnout vydání majetkového prospěchu 

získaného plněním z neplatného právního úkonu.61 Odmítne-li insolvenční správce vydat 

majetkový prospěch, lze se jeho vydání domáhat prostřednictvím vylučovací žaloby.62 

Podmínkou pro úspěšné uplatnění práva na vydání majetkového prospěchu z majetkové 

podstaty prostřednictvím vylučovací žaloby je předchozí žádost o vydání majetkového 

prospěchu adresovaná insolvenčnímu správci.63 Nebude-li tato žádost vyřízena insolvenčním 

správcem v přiměřené lhůtě, je osoba, která žádá o vydání majetkového prospěchu, oprávněna 

k podání vylučovací žaloby. Bude-li k vydání majetkového prospěchu z neplatného právního 

úkonu povinen druhý účastník právního úkonu,64 insolvenční správce zapíše předmět 

bezdůvodného obohacení do majetkové podstaty. Nebude-li osoba povinná k vydání 

majetkového prospěchu plnit dobrovolně, bude insolvenční správce povinen tuto pohledávku 

uplatnit a vymáhat ve prospěch majetkové podstaty dlužníka dle § 294 InsZ.65 

Má-li insolvenční správce za to, že právní úkon týkající se majetku dlužníka je neplatný, zapíše 

tento majetek do soupisu majetkové podstaty s odůvodněním, že dlužník majetek v důsledku 

neplatného právního úkonu nepozbyl. Poté dle § 224 odst. 1 věta druhá InsZ insolvenční 

správce vyrozumí osobu uplatňující k tomuto majetku právo o zahrnutí tohoto majetku 

do soupisu majetkové podstaty. Tato osoba je poté oprávněna domáhat se vyloučení majetku 

z majetkové podstaty vylučovací žalobou ve lhůtě stanovené v § 225 odst. 2 InsZ.66 Došlo-li 

ke zpeněžení plnění, které bylo předmětem neplatného právního úkonu, lze se v incidenčním 

sporu dle § 159 odst. 1 písm. h) InsZ domáhat neplatnosti smlouvy, na jejímž základě byl 

předmět plnění zpeněžen.67 

                                                 
61 § 233 odst. 1 InsZ. 
62 § 233 odst. 2 InsZ. 
63 JURÁŠ, M. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční zákon. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 634. 
64 Autorka používá pojem účastník z důvodu terminologického souladu s pojmoslovím používaným 

v § 34 a násl. ObčZ 1964. 
65 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 6. 2015, sp. zn. 101 VSPH 174/2015, ve kterém Vrchní soud v Praze 

mimo jiné dovodil, že spory dle § 294 InsZ nejsou incidenčními spory. 
66 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 2. 2016, sp. zn. 101 VSPH 627/2015. 
67 § 233 odst. 3 InsZ. 
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2.1.2. Neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení 

Do majetkové podstaty může za splnění podmínek stanovených insolvenčním zákonem náležet 

i majetek jiných osob než dlužníka, a to zejména plnění z neúčinných právních úkonů. Účelem 

institutu neúčinnosti právních úkonů dle insolvenčního zákona je ochrana insolvenčních 

věřitelů před právními úkony dlužníka, jejichž důsledkem může být zmenšení majetkové 

podstaty, tj. i eventuální nižší uspokojení insolvenčních věřitelů. Neúčinností právního úkonu 

není dotčena jeho platnost, dlužník je nicméně povinen plnění z neúčinného právního úkonu 

vydat do majetkové podstaty.68 Institut neúčinnosti právních úkonů obsažený v insolvenčním 

zákoně představuje ve vztahu k právní úpravě obsažené v § 589 a násl. ObčZ speciální úpravu.69 

Vztah občanskoprávní úpravy odporovatelnosti dle § 42a ObčZ 1964 a neúčinnosti právních 

úkonů v insolvenčním řízení dle § 235 a násl. InsZ byl přitom Nejvyšším soudem ČR vymezen 

tím způsobem, že „institut neúčinnosti právních úkonů nahrazuje v insolvenčním řízení institut 

odporovatelnosti (…), z čehož vyplývá, že úprava obsažená v občanském zákoníku 

se neprosadí.“70 

Neúčinnými jsou dle insolvenčního zákona ty právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost 

uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných.71 Za právní úkon 

se považuje též dlužníkovo opomenutí. Odporovat lze pouze právním úkonům dlužníka,72 které 

se týkají majetku, který by mohl v insolvenčním řízení sloužit k uspokojení věřitelů, tj. majetek 

dle § 205 InsZ.73 Odporovatelný právní úkon přitom musí být způsobilý zkrátit uspokojení 

pohledávky věřitele již v době, kdy byl učiněn.74 Nejsou-li v době učinění právního úkonu 

naplněny podmínky odporovatelnosti „nemůže mít vliv na úspěch odpůrčí žaloby pozdější 

změna okolností.“75 

                                                 
68 § 236 odst. 1 InsZ. 
69 V této souvislosti Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. 29 ICdo 37/2015 dovodil, že právní 

úprava obsažená v insolvenčním zákoně v § 235 až § 243 je právní úpravou komplexní. 
70 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 29 ICdo 17/2013 nebo rozsudek Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 29 Cdo 307/2014. 
71 § 235 odst. 1 InsZ. 
72 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2014, sp. zn. 29 Cdo 677/2011. Z výslovného znění 

§ 235 odst. 1 InsZ tak lze dovodit, že v insolvenčním řízení nelze odporovat právním úkonům insolvenčních 

věřitelů. Naproti tomu ustanovení insolvenčního zákona upravující neplatnost právních úkonů v insolvenčním 

řízení se aplikují na právní úkony týkající se dlužníkova majetku nebo závazků dlužníka, a to bez ohledu na to, 

kdo tyto právní úkony učinil. 
73 MORAVEC, T. In HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 883. 
74 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 64/2006 nebo rozsudek Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. 29 ICdo 48/2013. 
75 SPRINZ, P. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční zákon. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 656. 
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Ustanovení § 235 InsZ neobsahuje samostatnou skutkovou podstatu neúčinného právního 

úkonu. „Výrazy použité v ustanovení § 235 odst. 1 věty první insolvenčního zákona (právní 

úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele 

na úkor jiných) přitom insolvenční zákon vykládá právě jen prostřednictvím ustanovení § 240 

až § 242 insolvenčního zákona.“76 V řízení o určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka je tak 

insolvenční soud povinen zkoumat naplnění podmínek neúčinnosti právního úkonu 

dle § 235 odst. 1 InsZ a současně naplnění některé ze skutkových podstat obsažených v § 240 

až 242 InsZ. Jinými slovy, ustanovení § 235 odst. 1 InsZ „pouze pojmenovává základní rys 

takového právního úkonu dlužníka, totiž že jde o právní úkon nebo o právní úkony, kterými 

dlužník „zkracuje“ možnost uspokojení věřitelů nebo „zvýhodňuje“ některé věřitele na úkor 

jiných.“77 Skutkové podstaty neúčinnosti právních úkonů obsažené v § 240 až 242 InsZ jsou 

jedinými důvody, pro které lze v insolvenčním řízení dosáhnout neúčinnosti dlužníkových 

právních úkonů.78 

Neúčinnost dlužníkových právních úkonů se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu 

o žalobě insolvenčního správce dle § 239 InsZ, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním 

úkonům (odpůrčí žaloba).79 Dle § 235 odst. 2 InsZ ve znění zákona č. 294/2013 Sb., kterým 

se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Revizní novela“), se rozhodnutím insolvenčního soudu o odpůrčí 

žalobě zakládá neúčinnost i těch právních úkonů, které insolvenční zákon výslovně označuje 

za neúčinné.80 Naproti tomu § 235 odst. 2 InsZ, ve znění účinném do 31. 12. 2013, stanovil 

pouze to, že neúčinnost dlužníkových právních úkonů se zakládá rozhodnutím insolvenčního 

soudu o odpůrčí žalobě. Před účinností Revizní novely tak nebylo insolvenčním zákonem 

jednoznačně stanoveno, zda neúčinné právní úkony dlužníka, které insolvenční zákon 

za neúčinné výslovně označil, tj. i právní úkony neúčinné dle § 111 odst. 3 InsZ, jsou neúčinné 

ze zákona, nebo se neúčinnost těchto právních úkonů zakládá až rozhodnutím insolvenčního 

soudu o odpůrčí žalobě. Ustálená judikatura přitom při výkladu § 235 odst. 2 InsZ, ve znění 

účinném do 31. 12. 2013, dospěla k závěru, že neúčinnosti dle § 111 odst. 3 InsZ není nutné 

                                                 
76 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2014, sp. zn. 29 Cdo 677/2011. 
77 Tamtéž. 
78 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, s. 394. Srov. rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 6. 2016, sen. zn. 29 ICdo 44/2014. 
79 § 235 odst. 2 InsZ. 
80 Tedy například právních úkonů dle § 111 odst. 3 InsZ (viz MORAVEC, T. In HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. 

a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 885. Srov. usnesení Vrchního soudu 

v Olomouci ze dne 5. 1. 2017, sp. zn. 12 VSOL 198/2014). 
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se dovolat prostřednictvím odpůrčí žaloby.81 Od 1. 1. 2014 se nicméně tento závěr neuplatní.82 

Výjimku představují pouze právní úkony neúčinné dle § 246 odst. 2 InsZ, jenž výslovně 

vylučuje použití § 235 odst. 2 InsZ. Insolvenční správce je tak oprávněn sepsat plnění z těchto 

právních úkonů do majetkové podstaty bez dalšího.83 Naproti tomu dlužníkovo plnění 

z neúčinných právních úkonů, jejichž neúčinnost se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu 

o odpůrčí žalobě, náleží do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo této žalobě 

vyhověno.84 Insolvenční správce je tak v souladu s tímto ustanovením oprávněn sepsat plnění 

z neúčinného právního úkonu do soupisu majetkové podstaty právě až po právní moci 

rozhodnutí o odpůrčí žalobě.85 

Osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn, resp. které z něho měly prospěch, 

jsou povinny vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové 

podstaty.86 Právní úprava neúčinnosti právních úkonů dle § 235 a násl. InsZ se uplatní pouze 

v případě, učinil-li dlužník právní úkon před tím, než nastaly účinky spojené se zahájením 

insolvenčního řízení. Učiní-li dlužník právní úkon po tomto okamžiku, budou se na tyto právní 

úkony vztahovat omezení při nakládání s majetkovou podstatou a majetkem, který do ní může 

náležet, která jsou stanovena § 111 InsZ.87 Nebylo-li dlužníkovo plnění z neúčinných právních 

úkonů použito k uspokojení věřitelů, nebo pokud s ním nebylo nakládáno zákonem povoleným 

způsobem, mohou se osoby, které toto plnění vydaly do majetkové podstaty, domáhat 

po skončení insolvenčního řízení jeho vrácení.88 

                                                 
81 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 10. 2008, sp. zn. 1 VSPH 170/2008, usnesení Vrchního soudu 

v Praze ze dne 15. 9. 2011, sp. zn. 102 VSPH 90/2011 a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 4. 2013, 

sp. zn. 3 VSPH 154/2013. 
82 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 29 NSČR 67/2014. 
83 Po sepsání plnění z neúčinného právního úkonu dle § 246 odst. 2 InsZ vyrozumí insolvenční správce osobu 

dle § 224 odst. 1 InsZ o zahrnutí majetku do soupisu majetkové podstaty. Tato osoba je oprávněna domáhat 

se prostřednictvím vylučovací žaloby rozhodnutí, že se toto plnění z majetkové podstaty vylučuje. 
84 § 239 odst. 4 InsZ. 
85 MORAVEC, T. In HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 886. Uvedený závěr vyplývá ze skutečnosti, že rozhodnutí o odpůrčí žalobě má konstitutivní účinky. 
86 Plnění z neúčinného právního úkonu lze žádat po dědici nebo právním nástupci osob dle § 237 odst. 1 InsZ, 

na které přešlo dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů, za podmínek dle § 237 odst. 2 InsZ. 
87 Právní úkon je učiněn okamžikem, kdy nastaly právní účinky právního úkonu, tedy okamžikem, kdy projev vůle 

skutečně vyvolal právní následky (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2017, 

sp. zn. 29 ICdo 76/2015). Právní účinky vkladu vlastnického práva k nemovité věci evidované v katastru 

nemovitostí tak nastávají, resp. mohou nejdříve nastat, dnem podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu 

do katastru nemovitostí. 
88 § 237 odst. 3 InsZ. „Skončí-li insolvenční řízení, pak již neúčinnost nemá vůči čemu (komu) působit („odpadne“) 

a prosadí se všechny původní právní vztahy.“ (viz SPRINZ, P. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., 

VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 645). 
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Skutkové podstaty neúčinnosti právních úkonů jsou insolvenčním zákonem taxativně 

vymezeny v § 240 až 242.89 Na základě těchto ustanovení lze odporovat právním úkonům 

bez přiměřeného protiplnění, zvýhodňujícím právním úkonům, resp. právním úkonům úmyslně 

zkracujícím. Pro posouzení, zda dlužník učinil právní úkon v době stanovené v rámci 

jednotlivých skutkových podstat obsažených v § 240 až 242 InsZ, je rovněž rozhodující 

okamžik, kdy takovýto právní úkon nabyl účinnosti, tj. kdy projev vůle dlužníka vyvolal právní 

následky.90 

Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění je právní úkon, jímž se dlužník zavázal 

poskytnout plnění bezúplatně nebo za určité protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší 

než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník.91 Plněním lze kromě převodu 

vlastnického práva rozumět též např. zřízení jiného věcného práva, sjednání práva nájmu 

či rozhodnutí valné hromady dlužníka o rozdělení a výplatě zisku.92 Právní úkon 

bez přiměřeného protiplnění musí být učiněn v době, kdy byl dlužník v úpadku, resp. takovýto 

úkon musí vést k úpadku dlužníka.93 Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění 

lze odporovat, byl-li učiněn v době jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení, 

resp. v době tří let, jedná-li se o právní úkon učiněný ve prospěch osoby blízké nebo 

ve prospěch osoby, která tvoří s dlužníkem koncern.94 Subjektivní hledisko v podobě 

vědomosti druhé strany o úmyslu dlužníka zkrátit věřitele insolvenční zákon nestanovuje jako 

podmínku pro naplnění skutkové podstaty neúčinnosti právního úkonu dle § 240 InsZ. Stejně 

tak insolvenční zákon v § 240 InsZ nestanovuje požadavek úmyslu dlužníka směřujícího 

ke zkrácení věřitele.95 

                                                 
89 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2014, sp. zn. 29 Cdo 677/2011. To nicméně za předpokladu, 

že se ponechají stranou úkony, které dlužník učinil v rozporu s § 111 InsZ a § 246 odst. 2 InsZ. 
90 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 13/2015. Srov. též RICHTER, T. Insolvenční 

právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, s. 399. 
91 Pro posouzení naplnění skutkové podstaty neúčinnosti právního úkonu dle § 240 InsZ je důležité přihlédnout 

k poměru mezi cenou obvyklou a cenou sjednanou (tzv. kvantitativní hledisko), k dopadu předmětného právního 

úkonu do majetkové sféry dlužníka a k důvodům, pro které dlužník předmětný právní úkon učinil, tj. například 

zda tak učinil z důvodu zisku peněžních prostředků k uspokojení pohledávek insolvenčních věřitelů (viz rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 29 Cdo 307/2014, ve kterém Nejvyšší soud ČR mimo jiné dospěl 

k závěru, že „nelze přijmout jednoznačný, procentuálně vyjádřitelný, obecný závěr o tom, kdy lze z poměru obvyklé 

ceny ke smluvené ceně bez dalšího usuzovat na to, že se dlužník zavázal k plnění za protiplnění, jehož hodnota 

je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k němu se zavázal dlužník.“). 
92 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, s. 396. 
93 § 240 odst. 2 InsZ. Učinil-li dlužník právní úkon bez přiměřeného plnění ve prospěch osoby blízké, 

nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, má se za to, že tento úkon dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku 

(§ 240 odst. 2 věta druhá InsZ). 
94 § 240 odst. 3 InsZ. 
95 Shodně Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 29 Cdo 17/2013. 
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Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli 

dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo 

v konkursu, tj. uspokojení dle § 298 a násl. InsZ.96 Pro zvýhodňující právní úkony stanoví 

insolvenční zákon mutatis mutandis tytéž podmínky, které byly popsány u právních úkonů 

bez přiměřeného protiplnění. Pro posouzení, zda se jedná o zvýhodňující právní úkon, není 

přitom z hlediska naplnění skutkové podstaty neúčinnosti právního úkonu dle § 241 InsZ 

významné, zda v jeho důsledku došlo ke zmenšení majetku dlužníka, či nikoli.97 

Dle § 242 InsZ lze rovněž odporovat právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil 

uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám, nebo jí znám být musel.98 Úmyslně 

zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v období pěti let před zahájením 

insolvenčního řízení. Ustanovení § 242 InsZ je samostatnou skutkovou podstatou neúčinnosti 

právních úkonů, a tedy při zkoumání naplnění její znaků není potřebné zkoumat, zda byly 

naplněny znaky skutkové podstaty neúčinnosti právních úkonů dle § 240 InsZ.99 

2.1.3. Odpůrčí žaloba 

Odporovat právním úkonům dlužníka v insolvenčním řízení je oprávněn pouze insolvenční 

správce,100 a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo 

plnění z neúčinných právních úkonů.101 Toto oprávnění svědčí výhradně insolvenčnímu 

správci, a to bez ohledu na skutečnost, zda je osobou s dispozičními oprávněními ve vztahu 

k majetkové podstatě, či nikoli. Důsledkem toho, že insolvenční správce nepodá odpůrčí žalobu 

v propadné lhůtě dle § 239 odst. 3 InsZ, není vznik oprávnění věřitele domáhat se neúčinnosti 

právních úkonů dlužníka dle ustanovení občanského zákoníku a uspokojit tak tímto způsobem 

svoji pohledávku.102 Přihlášený věřitel má nicméně „jako vedlejší účastník řízení na straně 

žalobce – insolvenčního správce právní zájem na výsledku řízení o odpůrčí žalobě 

                                                 
96 Zvýhodňujícím právním úkonem je např. platba nezajištěnému věřiteli krátce před zahájením insolvenčního 

řízení (viz RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, s. 397). 
97 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2018 sp. zn. 29 ICdo 78/2016. 
98 Zkrácením se rozumí „zmaření či ztížení uspokojení věřitelů dlužníka; nestačí pouhá možnost nebo hrozba.“ 

(viz SPRINZ, P. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční 

zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 673). 
99 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 6. 2016, sp. zn. 29 ICdo 44/2014. 
100 § 239 odst. 1 InsZ. Ve srovnání s insolvenčním zákonem byli dle zákona o konkursu a vyrovnání oprávněni 

odporovat právním úkonům za podmínek stanovených v § 42a ObčZ 1964 vedle insolvenčního správce 

též konkursní věřitelé (§ 16 odst. 1 ZKV). 
101 Dle § 159 odst. 1 písm. d) InsZ se jedná o incidenční spor. 
102 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 10. 2014, sp. zn. 21 Cdo 2299/2013. Na tomto závěru dle Nejvyššího 

soudu ČR nic nemění ani skutečnost, že věřitel se pohledávku rozhodl v insolvenčním řízení neuplatnit. 
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insolvenčního správce.“103 Insolvenční správce je nicméně povinen odpůrčí žalobu podat, 

rozhodne-li o tom věřitelský výbor. Podání odpůrčí žaloby, resp. další vedení sporu o odpůrčí 

žalobě, může nicméně insolvenční správce podmínit poskytnutím zálohy na náklady řízení 

ze strany věřitelů.104 Rozhodnutí insolvenčního soudu o odpůrčí žalobě má konstitutivní 

povahu, tj. dluh žalovaného vůči majetkové podstatě vzniká až právní mocí rozhodnutí, jímž 

bylo odpůrčí žalobě vyhověno.105 Probíhá-li v době zahájení insolvenčního řízení o téže věci 

řízení na základě odpůrčí žaloby jiné osoby, nelze v něm až do skončení insolvenčního řízení 

pokračovat, a to ani po marném uplynutí lhůty pro podání odpůrčí žaloby insolvenčním 

správcem.106 Bylo-li nicméně rozhodnuto o neúčinnosti právního úkonu na základě odpůrčí 

žaloby věřitele a toto rozhodnutí nabylo právní moci před právní mocí rozhodnutí o úpadku, 

může se věřitel domáhat plnění z neúčinného právního úkonu.107 

Insolvenční správce může odpůrčí žalobu podat ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy nastaly 

účinky rozhodnutí o úpadku.108 „Skutečnost, že insolvenční správce nepopřel pořadí věřitelem 

přihlášené pohledávky, však nebrání tomu, aby následně ve lhůtě určené ustanovením 

§ 239 odst. 3 insolvenčního zákona po právu podal odpůrčí žalobu.“109 Jinými slovy, zjištění 

pohledávky z neúčinného právního úkonu nevylučuje možnost pozdějšího rozhodnutí 

insolvenčního soudu, jímž bude odpůrčí žalobě vyhověno. Je nicméně žádoucí, aby insolvenční 

                                                 
103 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2016, sp. zn. 29 ICdo 96/2015. 
104 § 239 odst. 2 InsZ. 
105 SPRINZ, P. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční 

zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 652. 
106 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 29 ICdo 17/2013. 
107 § 243 InsZ. Toto ustanovení se tak může jevit rozporné s § 239 odst. 1 věta druhá InsZ, v němž je stanoveno, 

že dnem zahájení insolvenčního řízení nastává v řízení o odpůrčí žalobě podané přede dnem zahájení 

insolvenčního řízení obdobný stav jako při přerušení řízení. Ustanovení § 239 odst. 1 věta druhá InsZ nicméně 

není překážkou pro nabytí právní moci rozhodnutí o odpůrčí žalobě, které bylo vydáno přede dnem zahájení 

insolvenčního řízení (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 10. 2014, sp. zn. 21 Cdo 2299/2013). Někteří 

autoři komentářové literatury považují takovýto závěr za velice diskutabilní a jsou toho názoru, že jediným 

případem, kdy bude možno aplikovat § 243 InsZ bude situace, kdy se rozhodnutí, jímž se vyslovuje neúčinnost 

právního úkonu, stane pravomocným před zahájením insolvenčního řízení, tj. nikoli v mezidobí ode dne zahájení 

insolvenčního řízení do právní moci rozhodnutí o úpadku (viz KRECHLER, M., In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. 

Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. 

Praha: Leges, 2014, s. 435). 
108 Dle komentářové literatury se jedná o lhůtu procesní (viz KOZÁK, J. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., 

STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 942). Naproti tomu Vrchní soud v Praze dospěl v usnesení ze dne 24. 8. 2016, 

sp. zn. 104 VSPH 435/2016 k závěru, že se jedná o lhůtu hmotněprávní, a tedy je potřeba, aby odpůrčí žaloba byla 

nejpozději posledního dne lhůty doručena insolvenčnímu soudu. Srov. MORAVEC, T. In HÁSOVÁ, J., 

MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 914. 
109 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 29 Cdo 33/2015, v němž Nejvyšší soud ČR dále 

dovodil, že popře-li insolvenční správce pořadí přihlášené zajištěné pohledávky, musí insolvenční věřitel, chce-li 

se domoci uspokojení pohledávky ze zajištění, podat žalobu na určení pořadí pohledávky. Na podání této žaloby 

musí insolvenční správce reagovat podáním odpůrčí žaloby, prostřednictvím které bude odporovat právnímu 

úkonu věřitele, kterým dlužník poskytl svůj majetek k zajištění. 
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správce, jsou-li mu známy důvody neúčinnosti přihlášené pohledávky v době jejího 

přezkumu, takovou pohledávku popřel.110 Insolvenční správce je oprávněn domáhat se odpůrčí 

žalobou vedle určení neúčinnosti právního úkonu též vydání peněžitého plnění, resp. peněžité 

náhrady.111 Při aplikaci § 239 odst. 4 InsZ, ve znění účinném do 31. 12. 2013, se v rozhodovací 

praxi insolvenčních soudů objevoval rozpor ohledně řešení otázky, zda se odpůrčí žalobou 

lze vedle určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka domáhat též peněžitého plnění.112 

Revizní novela tyto spory odstranila novelizací § 239 odst. 4 InsZ tím způsobem, že výslovně 

stanovila, že odpůrčí žalobou lze požadovat i peněžité plnění.113 

2.2. Vliv společného jmění manželů na rozsah majetkové podstaty 

Majetek v rozsahu dle § 205 odst. 1 a 2 InsZ náleží do majetkové podstaty i tehdy, je-li 

ve společném jmění dlužníka a jeho manžela.114 „Ustanovení § 205 odst. 3 věty druhé 

insolvenčního zákona brání tomu, aby se dlužníkův manžel úspěšně domohl vyloučení majetku 

náležejícího do (nevypořádaného) společného jmění dlužníka a tohoto manžela jen proto, že jde 

o majetek ve společném jmění manželů.“115 V souladu s tímto ustanovením zařadí insolvenční 

správce do soupisu majetkové podstaty i majetek ve společném jmění manželů, přičemž 

v soupisu majetkové podstaty uvede poznámku, že společné jmění manželů nebylo dosud 

vypořádáno, případně uvede, že probíhá řízení o jeho vypořádání.116 Není-li společné jmění 

dlužníka a jeho manžela vypořádáno, je insolvenční správce omezen v nakládání s tímto 

majetkem ve stejném rozsahu, v jakém by se takové omezení týkalo dlužníka.117 

                                                 
110 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 3. 2014, sp. zn. 29 ICdo 13/2012. 
111 § 239 odst. 4 InsZ. 
112 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., 

o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, tisk č. 929. 
113 I když je v rámci § 239 odst. 4 InsZ výslovně zmíněna možnost domáhat se vedle určení neúčinnosti pouze 

peněžitého plnění, resp. peněžité náhrady za poskytnuté plnění, lze ke stejnému závěru dospět i v případě 

nepeněžitého plnění (viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 10. 2010, sp. zn. 13 Cmo 4/2010). 
114 § 205 odst. 3 InsZ. 
115 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 29 ICdo 37/2016. 
116 Takovýto postup insolvenčního správce lze doporučit s ohledem na informovanost insolvenčních věřitelů, 

jelikož řízení o vypořádání společného jmění manželů, resp. sjednávání dohody o vypořádání společného jmění 

manželů, může trvat delší dobu. 
117 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 3. 2006, sp. zn. 29 Odo 1302/2004. 
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2.2.1. Společné jmění manželů v konkursu 

Prohlášením konkursu zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela.118 Podstatou konkursu 

je zpeněžení veškerého majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka a následné 

uspokojení insolvenčních věřitelů z výtěžku zpeněžení tohoto majetku. „Likvidaci majetkové 

podstaty však překáží, je-li majetek do ní náležející součástí majetkového společenství dlužníka 

a další osoby, pro něž platí, že každé z těchto osob svědčí vlastnické právo k majetku jako 

celku.“119 Základním předpokladem zpeněžení majetku dlužníka je tak právě vypořádání 

společného jmění dlužníka a jeho manžela, které buďto zaniklo na základě prohlášení konkursu, 

nebo nebylo dosud vypořádáno.120 Za účelem ochrany majetkové podstaty před jednáním 

dlužníka či jeho manžela, jež by mělo za následek zmenšení rozsahu majetkové podstaty 

a z toho plynoucí nižší uspokojení dlužníkových věřitelů z majetku náležejícího do společného 

jmění manželů, stanoví insolvenční zákon v § 269 neplatnost vypočtených smluv mezi manžely. 

Absolutní neplatnost těchto smluv je tak stanovena za účelem ochrany majetku náležejícího 

do majetkové podstaty před případnými dispozicemi dlužníka a jeho manžela s tímto 

majetkem. 

Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění uzavřít dohodu 

o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela, resp. podat návrh na zahájení řízení 

o jeho vypořádání.121 Dohody o vypořádání společného jmění manželů uzavřené dlužníkem 

po prohlášení konkursu jsou proto neplatné.122 Probíhá-li v době prohlášení konkursu řízení 

o vypořádání společného jmění manželů, bude zaniklé společné jmění manželů vypořádáno 

ve sporném řízení podle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“ nebo „občanský soudní řád“), případně v řízení 

o pozůstalosti dle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších 

předpisů. Dle § 266 odst. 1 písm. c) InsZ se tato řízení prohlášením konkursu nepřerušují, 

přičemž insolvenční správce se prohlášením konkursu stává účastníkem řízení namísto 

                                                 
118 § 268 odst. 1 InsZ. 
119 ŘEHÁČEK, O., VRBA, M. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. 

Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 707. 
120 § 268 odst. 2 InsZ. V této souvislosti insolvenční zákon stanoví, že lhůta dle § 741 ObčZ se staví, má-li skončit 

nejpozději do šesti měsíců od prohlášení konkursu. Uplynula-li tato lhůta v mezidobí od okamžiku, kdy nastaly 

účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, do prohlášení konkursu, nastane fikce vypořádání společného 

jmění manželů dle § 741 ObčZ po šesti měsících od prohlášení konkursu (§ 269 odst. 2 InsZ). 
121 Jedná se o incidenční spor dle § 159 odst. 1 písm. c) InsZ. 
122 § 270 odst. 1 InsZ. 
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dlužníka.123 Nicméně pravomocným rozsudkem, jímž soud před zahájením insolvenčního 

řízení vypořádal společné jmění dlužníka a jeho manžela, je insolvenční správce vázán.124 

Nelze-li provést vypořádání společného jmění manželů z toho důvodu, že je společné jmění 

manželů předluženo, zahrne se celý majetek do něj náležející do majetkové podstaty.125 Výtěžek 

zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů se přitom vypořádá přiměřeně 

dle pravidel pro vypořádání společného jmění manželů.126 Ustanovení § 274 odst. 1 InsZ 

nicméně nelze vykládat takovým způsobem, že bude v takovém případě vypořádán pouze 

výtěžek zpeněžení. Jakékoli vypořádání společného jmění manželů musí totiž zahrnovat 

vypořádání jak majetku, který náleží do společného jmění manželů, tak i dluhů, které jsou jeho 

součástí.127 Má-li manžel dlužníka za to, že společné jmění manželů není předluženo, tj. má být 

řádně vypořádáno, může se jeho vypořádání domáhat prostřednictvím žaloby.128 Naproti tomu 

bude-li se manžel dlužníka domáhat vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty, který 

do společného jmění manželů nikdy nenáležel, případně pokud v důsledku vypořádání 

společného jmění manželů připadl do jeho vlastnictví, bude manžel dlužníka oprávněn podat 

vylučovací žalobu.129 Jsou-li vedena insolvenční řízení dlužníka a jeho manžela, resp. bývalého 

manžela, zpeněžuje se majetek náležející do společného jmění manželů v tom insolvenčním 

řízení, ve kterém dříve nastaly účinky prohlášení konkursu, nebo ve kterém zajištěný věřitel 

dříve požádal o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění.130 V insolvenčním řízení, v němž byl 

majetek náležející do společného jmění manželů zpeněžen, se vypořádá výtěžek zpeněžení. 

Jsou-li proti oběma manželům, resp. bývalým manželům, vedena samostatná insolvenční řízení, 

musí být společné jmění manželů vypořádáno, a to bez ohledu na skutečnost, zda 

je předluženo.131 

                                                 
123 § 273 odst. 1 InsZ. 
124 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 1. 2016, sp. zn. 29 Cdo 11/2014. 
125 Společné jmění manželů je předluženo, jsou-li závazky dlužníka, které mohou být ze společného jmění manželů 

uspokojeny, vyšší než majetek, který do něj náleží (§ 274 odst. 1 InsZ). 
126 § 274 odst. 1 věta druhá InsZ. 
127 ŘEHÁČEK, O., VRBA, M. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. 

Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 719. Autoři komentovaného ustanovení jako 

nejracionálnější postup považují ponechání celého výtěžku zpeněžení v majetkové podstatě, přičemž manželu 

dlužníka bude svědčit pohledávka dle § 275 InsZ. 
128 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 2. 2013, sp. zn. 103 VSPH 48/2012. 
129 Shodně ŘEHÁČEK, O., VRBA, M. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, 

H. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 712. 
130 § 274 odst. 2 InsZ. 
131 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 104 VSPH 847/2016, ve kterém Vrchní soud 

v Praze dovodil, že otázka pořadí zápisu majetku tvořícího zaniklé společné jmění manželů do soupisu majetkové 

podstaty dlužníka či jeho manžela je v tomto případě bezpředmětná. 
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2.2.2. Společné jmění manželů při oddlužení a reorganizaci 

Společné jmění dlužníka a jeho manžela zaniká též schválením oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty,132 resp. schválením oddlužení plněním splátkového kalendáře 

se zpeněžením majetkové podstaty, byla-li dlužníku uložena povinnost vydat majetek 

ke zpeněžení.133 Dle insolvenčního zákona ve znění zákona č. 31/2019 Sb., kterým se mění 

zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (…) a některé další zákony (dále jen „Oddlužovací novela“), tak zaniká 

při řešení úpadku dlužníka oddlužením společné jmění manželů vždy, a to s výjimkou 

společného oddlužení manželů dle § 394a InsZ.134 Manželé, kteří podali společný návrh 

na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení a po dobu trvání účinků 

oddlužení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka.135 Jedná 

se o tzv. fikci jednoho dlužníka, kdy dlužníci jako manželé vstupují do insolvenčního řízení 

jako jeden dlužník s jednou majetkovou podstatou.136 

Zruší-li insolvenční soud společné oddlužení manželů a současně rozhodně o způsobu řešení 

úpadku konkursem „bude společné oddlužení zrušeno s tím, že adekvátní je pokračovat jejich 

společným konkursem (rozhodnutím o prohlášení konkursu na majetek dlužníka a dlužnice, 

obou dlužníků), při ponechání jediného správce.“137 Je-li ohledně každého z (bývalých) 

manželů schváleno samostatné oddlužení, v němž má být zpeněžen majetek náležející do jejich 

zaniklého a dosud nevypořádaného společného jmění manželů, je potřeba před zpeněžením 

tohoto majetku provést jeho vypořádání dle § 270 až § 273 InsZ.138 

                                                 
132 § 408 odst. 1 InsZ. 
133 § 409 odst. 2 InsZ. 
134 Shodně KRHUT, R. Společné jmění manželů v oddlužení. Bulletin advokacie. 2019, č. 5, s. 27. Srov. usnesení 

Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 9. 2015, sp. zn. 4 VSPH 1152/2015. 
135 § 394a odst. 3 InsZ. 
136 SMOLÍK, P. Oddlužení v právním řádu ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 256. Srov. usnesení Vrchního 

soudu v Praze ze dne 28. 7. 2014, sp. zn. 4 VSPH 673/2014. V rámci společného návrhu na povolení oddlužení 

musí oba manželé výslovně prohlásit, že souhlasí, aby všechen jejich majetek, tj. i majetek náležející do jejich 

výlučného vlastnictví, byl považován za majetek ve společném jmění manželů, a tedy aby tvořil v insolvenčním 

řízení jednu majetkovou podstatu (§ 394a odst. 2 InsZ). 
137 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 12. 2016, sp. zn. 2 VSPH 2044/2016, ve kterém Vrchní soud 

v Praze dále uvedl, že pokud vstoupili manželé do společného oddlužení srozuměni s tím, že k uspokojení jejich 

věřitelů lze použít veškerý jejich majetek náležející do (jedné) majetkové podstaty, není rozumného důvodu, aby 

tomu bylo jinak pro případný konkurs. Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 2. 2017, 

sp. zn. 2 VSPH 6/2017. 
138 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 11. 2015, sp. zn. 4 VSPH 1347/2015, ve kterém Vrchní soud v Praze 

dospěl mimo jiné k závěru, že „vypořádat zaniklé a předlužené SJM obou dlužníků zahrnutím takového majetku 

do majetkové podstaty jen jednoho z nich podle § 274 IZ možné není.“ 
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Obdrží-li dlužník po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře 

se zpeněžením majetkové podstaty část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného 

jmění manželů, je povinen ji použít jako mimořádnou splátku nad rámec splátkového 

kalendáře.139 

Na rozdíl od řešení úpadku dlužníka oddlužením či konkursem společné jmění dlužníka a jeho 

manžela v případě řešení úpadku dlužníka reorganizací nezaniká. Rozsah použití majetku 

náležejícího do společného jmění manželů je vymezen reorganizačním plánem.140 K němu 

musí být v závislosti na typu reorganizace připojeno mimo jiné prohlášení dlužníkova 

manžela, že souhlasí s použitím majetku ve společném jmění manželů, má-li být tento majetek 

podle reorganizačního plánu použit.141  

                                                 
139 § 412 odst. 1 písm. b) InsZ. „Uvedené se uplatní i v případě, že v oddlužení bude pouze jeden z manželů.“ 

(viz SPRINZ, P., CHYTIL, P. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. 

Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1119). 
140 KALNÝ, M. Vypořádání společného jmění manželů v insolvenčních souvislostech. Soudce. 2019, č. 5, s. 42. 
141 § 342 písm. c) InsZ. 
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3. Obsah majetkové podstaty 

Obsah majetkové podstaty vymezuje insolvenční zákon prostřednictvím demonstrativního 

výčtu aktiv uvedených v § 206. Obsah majetkové podstaty proto může být tvořen v podstatě 

jakýmkoli jiným aktivem zde neuvedeným, u kterého to insolvenční zákon nebo jiná právní 

norma nevylučuje.142 Předpokladem zahrnutí aktiva do majetkové podstaty je jeho penězi 

ocenitelná hodnota, přičemž ocenění jednotlivých majetkových hodnot, které provede 

insolvenční správce, resp. znalec za podmínek stanovených v § 219 InsZ, je součástí soupisu 

majetkové podstaty. Do majetkové podstaty náleží i příslušenství, přírůstky, plody a užitky 

aktiv tvořících majetkovou podstatu.143 Naopak majetek, který má dlužník v pouhé detenci, 

do majetkové podstaty dlužníka nenáleží.144 

3.1. Jednotlivá aktiva tvořící majetkovou podstatu 

Peněžní prostředky. Insolvenční zákon v prvním řade stanoví, že do majetkové podstaty náleží 

peněžní prostředky. Těmito peněžními prostředky se rozumí hotovostní či bezhotovostní 

peníze, v českých korunách, resp. v cizí měně. Za peněžní prostředky, které náleží 

do majetkové podstaty, lze rovněž považovat peněžní prostředky na účtu povinného,145 

resp. peněžní prostředky dlužníka deponované na bankovních účtech na základě smlouvy 

o účtu dle § 2662 ObčZ.146 Dlužníkem složená záloha na náklady insolvenčního řízení a jiné 

insolvenčním správcem převzaté finanční prostředky dlužníka jsou majetkem dlužníka, který 

rovněž náleží do majetkové podstaty.147 Součástí majetkové podstaty nicméně nejsou hotové 

peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce dle zákona 

č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.148 

                                                 
142 TARANDA, P. HÁSOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 701. 
143 § 206 odst. 2 InsZ. 
144 Např. bude-li dlužník schovatelem dle § 2402 ObčZ či skladovatelem dle § 2415 ObčZ (viz RICHTER, T. 

Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, s. 341). 
145 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 9. 9. 1993, sp. zn. 12 Co 646/93. 
146 SEDLÁČEK, D. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční 

zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 577. Dle autora komentovaného ustanovení lze nicméně 

tyto peněžní prostředky považovat spíše za dlužníkovy pohledávky dle § 206 odst. 1 písm. h) InsZ. 
147 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 7. 2013, sp. zn. 3 VSPH 1681/2012. 
148 § 322 odst. 2 písm. f) OSŘ. 
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Movité a nemovité věci. Majetková podstata je dále tvořena movitými a nemovitými věcmi. 

Nemovitými věcmi se rozumí pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, 

jakož i věcná práva k nim a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon.149 Nemovitou věcí 

tvořící majetkovou podstatu tak budou například i věcná práva k pozemkům, tj. zástavní 

či zadržovací práva, věcná břemena atp. Dle § 498 odst. 1 ObčZ ve spojení s § 1242 ObčZ bude 

součástí majetkové podstaty rovněž právo stavby. Dosud nezpeněžený majetek dlužníka, který 

byl převeden na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, je po zahájení insolvenčního 

řízení rovněž potřeba považovat za majetek, který bude v případě rozhodnutí o úpadku dlužníka 

majetkem náležejícím do majetkové podstaty.150 Tento závěr se uplatní i v případě, že 

se pohledávka, která byla zajištěna zajišťovacím převodem práva, stala splatnou před 

rozhodnutím o úpadku, přičemž zajištění pořád trvá, tj. nebylo vypořádáno způsobem 

předvídaným ve smlouvě o zajišťovacím převodu práva.151 Zajištěný věřitel se v tomto případě 

nemůže úspěšně domoci vyloučení předmětu zajištění ze soupisu majetkové podstaty. 

Podnik. Do majetkové podstaty dlužníka dále náleží podnik. Pojem podnik byl s účinností 

od 1. 1. 2014 nahrazen v obecném občanském právu pojmem obchodní závod, kterým 

se rozumí organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží 

k provozování jeho činnosti.152 Pojem podnik je tak dalším projevem terminologického 

nesouladu insolvenčního zákona s pojmy, které jsou v obecném občanském právu používány 

již více než pět let.153 Nicméně „není žádný důvod pro to, vykládat pojem závod a podnik 

pro potřeby insolvenčního zákona rozdílně.“154 Má se za to, že podnik tvoří vše, co zpravidla 

slouží k jeho provozu. Podnik je tvořen hmotnou složkou, tedy například výrobními zařízeními 

či materiálem určeným ke zpracování; osobní složkou, která je tvořena organizovanou činností 

zaměstnanců a složkou nehmotnou, kterou tvoří nehmotná práva jako např. ochranné známky, 

práva k patentům atp.155 Je-li podnik součástí majetkové podstaty, je insolvenční správce 

oprávněn pro udržení nebo obnovení provozu podniku uzavřít za obvyklých obchodních 

                                                 
149 § 498 odst. 1 ObčZ. 
150 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 9. 2011, sp. zn. 2 VSPH 1024/2011. Tento majetek bude po jeho 

zpeněžení v insolvenčním řízení použit k uspokojení všech insolvenčních věřitelů, tj. i věřitele, který byl smluvní 

stranou smlouvy o zajišťovacím převodu práva. Tato skutečnost nicméně nevede k zániku povinnosti zajištěného 

věřitele, který se rozhodl uplatnit své zajištění v insolvenčním řízení dlužníka, přihlásit svoji zajištěnou 

pohledávku do insolvenčního řízení prostřednictvím přihlášky v obecné přihlašovací lhůtě. 
151 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 7. 2013, sp. zn. 29 NSČR 23/2012. 
152 § 502 ObčZ. 
153 S ohledem na současně platné a účinné znění insolvenčního zákona bude v této diplomové práci používán 

pojem podnik. 
154 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 11. 2015, sp. zn. 2 VSOL 1085/2015.  
155 TARANDA, P. In HÁSOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 701-702. 
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podmínek smlouvy dle § 41 odst. 1 InsZ, pro které insolvenční zákon používá legislativní 

zkratku úvěrové financování. Zajištění věřitelé mají přednostní právo na uzavření těchto smluv, 

a to za splnění podmínky, že nenabídnou horší podmínky než nejlepší nabídka. Pohledávky 

věřitelů z úvěrového financování, pokud vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo 

po vyhlášení moratoria, jsou dle § 168 odst. 1 písm. f) InsZ pohledávkami za majetkovou 

podstatou. Provoz dlužníkova podniku bude ukončen prodejem podniku v rámci zpeněžení 

majetkové podstaty, případně rozhodnutím insolvenčního soudu vydaným na návrh 

insolvenčního správce po vyjádření věřitelského výboru.156 Zachování provozu dlužníkova 

podniku je přitom hlavním cílem reorganizace jako tzv. sanačního způsobu řešení dlužníkova 

úpadku.157 

Obecné občanské právo používá pojem závod nejen v souvislosti s obchodním závodem, ale též 

v rámci právní úpravy rodinného závodu.158 Za rodinný se považuje závod, ve kterém společně 

pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní do třetího stupně nebo osoby 

s manžely sešvagřené do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob.159 

Stejně jako podnik, bude i rodinný závod zapsán do soupisu majetkové podstaty pod jedinou 

položkou, přičemž v soupisu majetkové podstaty insolvenční správce výslovně uvede, že 

se jedná o rodinný závod. Zahájení insolvenčního řízení nebo rozhodnutí o úpadku některé 

z osob dle § 700 odst. 1 věta první ObčZ, v jejímž vlastnictví je rodinný závod, nemá vliv 

na jeho další provoz. Insolvenční zákon nicméně neobsahuje ustanovení, která by výslovně 

upravovala provoz rodinného závodu v případě zahájení insolvenčního řízení jeho vlastníka. 

Lze nicméně konstatovat, že se v tomto ohledu, zejména co se týče účinků zahájení 

insolvenčního řízení, budou aplikovat ustanovení insolvenčního zákona upravující provoz 

dlužníkova podniku. V případě rodinného podniku je přitom potřeba důsledně odlišovat 

zahájení insolvenčního řízení vlastníka rodinného závodu a situaci, kdy je zahájeno insolvenční 

řízení člena rodiny zúčastněného na provozu rodinného závodu.160 V posléze uvedeném případě 

budou součástí majetkové podstaty dlužníka majetková práva spojená s účastenstvím 

na provozu rodinného závodu. 

                                                 
156 § 261 odst. 2 InsZ. 
157 § 316 odst. 1 InsZ. 
158 Viz § 700 a násl. ObčZ. Občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2017, obsahoval v § 1125 ObčZ rovněž 

právní úpravu spoluvlastnictví k zemědělskému závodu. 
159 § 700 odst. 1 věta první ObčZ. 
160 K pojmu člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu viz § 700 odst. 1 in fine InsZ. 
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Soubor věcí a věci hromadné. Majetkovou podstatu dále tvoří soubor věcí a věci hromadné. 

Věcí hromadnou se rozumí soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný 

za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení.161 „Souborem věcí lze pak nejlépe 

rozumět skupinu zahrnující více věcí, která nesplňuje některou z definičních znaků pro věc 

hromadnou.“162 Hromadnou věcí může být například sada nářadí, sbírka známek, hromada 

štěrku či obilí,163 typický příklad souboru věcí bude představovat soubor pohledávek.164 Soubor 

věcí a věcí hromadné „mají být sepsány racionálním postupem, aby došlo k přesně 

definovatelnému vymezení souboru věcí.“165 

Obchodní podíl. Do majetkové podstaty dále náleží obchodní podíl, který dle § 31 zákona 

č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), 

představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. 

Používání pojmu obchodní podíl je dalším projevem terminologického nesouladu ustanovení 

insolvenčního zákona s právní úpravou soukromého práva účinnou od 1. 1. 2014, která používá 

již jen pojem podíl.166 Nakládání s obchodním podílem v insolvenčním řízení se liší v závislosti 

na tom, jaký obchodní podíl, resp. obchodní podíl v jakém druhu obchodní korporace 

dle zákona o obchodních korporacích, je součástí majetkové podstaty. Je-li dlužník 

společníkem veřejné obchodní společnosti, dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení 

konkursu na majetek tohoto společníka, resp. dnem právní moci rozhodnutí o schválení jeho 

oddlužení, se veřejná obchodní společnost zrušuje.167 Součástí majetkové podstaty dlužníka 

bude vypořádací podíl, jehož výše bude určena dle § 36 ZOK. Je-li prohlášen konkurs 

na majetek některého z komplementářů komanditní společnosti, resp. schváleno jeho 

oddlužení, mutatis mutandis se uplatní stejná pravidla jako v případě obchodního podílu 

společníka veřejné obchodní společnosti.168 Naproti tomu prohlášením konkursu na majetek 

komanditisty, resp. schválením jeho oddlužení, zaniká účast komanditisty v komanditní 

                                                 
161 § 501 ObčZ. 
162 SEDLÁČEK, D. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční 

zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 577. 
163 KINDL, T. In ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1182. 
164 KOUKAL, P. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1773. 
165 KOZÁK, J. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 863. 
166 S ohledem na současně platné a účinné znění insolvenčního zákona bude v této diplomové práci používán 

pojem obchodní podíl. 
167 § 113 odst. 1 písm. e) a f) ZOK. 
168 § 119 ZOK. 
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společnosti, tj. komanditní společnost se nezrušuje.169 Výše vypořádacího podílu, který bude 

součástí majetkové podstaty, se určí dle pravidel stanovených pro určení výše vypořádacího 

podílu ve společnosti s ručením omezeným.170 Rovněž prohlášením konkursu na majetek člena 

družstva zaniká jeho členství v družstvu a do majetkové podstaty bude náležet vypořádací 

podíl, jehož výše se stanoví dle § 623 ZOK.171 

Je-li dlužník společníkem společnosti s ručením omezeným, zrušením konkursu společníka 

z důvodu, že je majetek tohoto společníka zcela nepostačující, účast tohoto společníka 

ve společnosti s ručením omezeným zaniká.172 Obchodní podíl tohoto společníka je uvolněným 

podílem dle § 212 ZOK, který společnost s ručením omezeným prodá nejméně za přiměřenou 

cenu bez zbytečného odkladu. K uvolněnému podílu mají společníci společnosti s ručením 

omezeným předkupní právo.173 V tomto případě se jedná o zákonné předkupní právo, jímž je 

insolvenční správce vázán.174 Po zpeněžení uvolněného podílu společníka ve společnosti 

s ručením omezeným bude do majetkové podstaty náležet vypořádací podíl, jehož výše 

se určí dle § 213 odst. 2 ZOK. Nebude-li uvolněný podíl zpeněžen ve lhůtě tří měsíců 

dle § 213 odst. 1 a 2 ZOK, bude do majetkové podstaty náležet vypořádací podíl, jehož výše 

bude stanovena dle § 36 ZOK.175 

Je-li dlužník společníkem společnosti s ručením omezeným a nedojde-li ke zrušení konkursu 

prohlášeného na jeho majetek dle § 308 odst. 1 písm. d) InsZ, účast společníka ve společnosti 

s ručením omezeným nezaniká. Dle způsobu řešení úpadku dlužníka tak bude obchodní podíl 

v průběhů insolvenčního řízení insolvenčním správcem zpeněžován za účelem uspokojení 

insolvenčních věřitelů. Bude-li obchodní podíl v insolvenčním řízení zpeněžen, účast 

společníka ve společnosti s ručením omezeným zanikne převodem obchodního podílu, 

tj. okamžikem, kdy je společnosti s ručením omezeným doručena účinná smlouva o převodu 

obchodního podílu s úředně ověřenými podpisy.176 Na zpeněžení obchodního podílu společníka 

v konkursu se použije obdobně postup stanovený pro prodej uvolněného podílu.177 

                                                 
169 § 127 odst. 1 písm. a) a b) ve spojení s odst. 2 ZOK. 
170 § 120 odst. 2 ZOK. 
171 § 610 písm. h) ZOK. 
172 § 206 odst. 1 ZOK. Účast společníka ve společnosti s ručením omezeným dle tohoto ustanovení zaniká též 

zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku společníka. Dle současně platného a účinného znění 

insolvenčního zákona nicméně nelze insolvenční návrh zamítnout proto, že majetek dlužníka nebude postačovat 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, i když je to zřejmé (§ 144 InsZ). Tuto část § 206 odst. 1 ZOK lze proto 

považovat za obsoletní. 
173 § 213 odst. 1 ZOK. 
174 § 284 odst. 2 InsZ. 
175 § 214 odst. 1 ZOK. 
176 § 209 odst. 2 ZOK. 
177 § 206 odst. 4 ZOK. 
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Výše vypořádacího podílu, který bude náležet do majetkové podstaty, se tak stanoví 

dle § 213 odst. 2 ZOK a ostatní společníci budou mít i v tomto případě předkupní právo 

k prodávanému obchodnímu podílu.178 Nebude-li obchodní podíl společníka zpeněžen 

do 6 měsíců od prohlášení konkursu na majetek společníka, účast společníka ve společnosti 

s ručeným omezením uplynutím této lhůty zaniká a dlužníkovi vznikne právo na vypořádací 

podíl, jehož výše bude stanovena dle § 36 ZOK.179 Pohledávka společníka na vyplacení 

vypořádacího podílu náleží do majetkové podstaty.180 

Bude-li omezení převoditelnosti obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným, 

resp. akcií na jméno v akciové společnosti, vyplývat ze společenské smlouvy, resp. stanov,181 

nebo pokud bude dle stanov ostatním akcionářům svědčit předkupní právo k akciím, které byly 

sepsány do majetkové podstaty dlužníka, bude nutné tato omezení stanovená společenskou 

smlouvou či stanovami v průběhu zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení 

respektovat.182 „I pokud tedy takové akcie (u společnosti s ručením omezeným spravujících 

se pravidly zákona o obchodních korporacích případně též obchodní podíly) do majetkové 

podstaty dlužníka budou dle § 205 a § 206 (insolvenčního zákona – pozn. autorky) spadat, 

je možné, že je v insolvenčním řízení nebude možné zpeněžit.“183 Naproti tomu do majetkové 

podstaty dlužníka nebudou náležet práva a povinnosti dlužníka související s jeho členstvím 

ve spolku, jelikož účast ve spolku nemá obvykle penězi ocenitelnou hodnotu.184 

Dlužníkovy pohledávky. Do majetkové podstaty dále náleží dlužníkovy peněžité a nepeněžité 

pohledávky, resp. pohledávky podmíněné či nesplatné.185 Majetkovou podstatu tak tvoří 

např. pohledávky za poskytnutá plnění, směnečné pohledávky, nároky na vypořádací podíly 

(viz výše) a likvidační zůstatky, nároky na náhradu škody, reklamační nároky nebo nároky 

                                                 
178 DĚDIČ, J. Obchodní podíl v exekuci a konkursu – současný stav a budoucnost (Nezbytnost interpretace právní 

úpravy „effet utile“). Právní rozhledy. 2012, č. 15–16, s. 538. 
179 § 206 odst. 4 ZOK ve spojení s § 214 odst. 1 ZOK. 
180 POKORNÁ, J., In LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1064. 
181 § 208 odst. 1 ZOK a § 270 ZOK.  
182 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, s. 338. Na podporu tohoto 

závěru autor publikace argumentuje usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 4. 2000, sp. zn. 29 Cdo 2811/99, 

ve kterém Nejvyšší soud ČR rozhodl, že „podmínka přednostní nabídky obchodního podílu ostatním společníkům 

je objektivní podmínkou oprávnění převést obchodní podíl na třetí osobu, tedy oprávnění, které může založit pouze 

společenská smlouva.“ Na tomto základě autor dovozuje, že omezení převoditelnosti obchodního podílu, 

resp. akcií na jméno, vyplývající ze stanov či společenské smlouvy představuje povahový znak obchodního podílu 

(akcie), který musí být respektován i při zpeněžení majetkové podstaty v insolvenčním řízení. 
183 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, s. 338. 
184 SEDLÁČEK, D. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční 

zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 578. 
185 § 206 odst. 1 písm. h) InsZ. 
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na vrácení daně.186 Insolvenční správce je povinen dlužníkovy pohledávky uplatnit a vymáhat 

ve prospěch majetkové podstaty, ledaže jsou náklady na uplatnění a vymáhání těchto 

pohledávek neúměrně vysoké nebo je nelze krýt z majetkové podstaty.187 „Místně příslušným 

soudem při uplatňování a vymáhání pohledávek patřících do majetkové podstaty je obecný 

soud dlužníkova dlužníka; nejde o incidenční spory.“188 Insolvenční správce nicméně může 

i v tomto případě pohledávky dlužníka zpeněžit např. prostřednictvím jejich úplatného 

postoupení nebo jinými způsoby zpeněžení stanovenými v § 286 InsZ.189 Ujednáními, která 

omezují postoupení pohledávek náležejících do majetkové podstaty, není přitom insolvenční 

správce omezen.190  

Nastanou-li účinky zahájení insolvenčního řízení na majetek osobního dlužníka, který 

zastavil svoji pohledávku, nemůže se zástavní věřitel žalobou úspěšně domoci zaplacení 

pohledávky vůči poddlužníku. Poddlužnická žaloba zástavního věřitele, která by byla podána 

po zahájení insolvenčního řízení, by totiž mohla vést ke zmenšení rozsahu majetkové podstaty 

osobního dlužníka a takovéto jednání by tak bylo v rozporu s pravidlem stanoveným 

v § 109 odst. 1 písm. a) InsZ.191 

Insolvenční soud může nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, neposkytovaly 

plnění dlužníkovi, ale předběžnému správci ustanovenému dle § 112 InsZ.192 Bude-li osoba 

povinná poskytnout plnění předběžnému správci plnit namísto toho dlužníkovi, nezprostí 

se tím svého závazku, nedostane-li se toto plnění do majetkové podstaty.193 Osoba povinná 

se plnění závazku zprostí, prokáže-li, že o předběžném opatření nemohla vědět.194 

                                                 
186 GRYGAR, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 436. 
187 § 294 odst. 1 a 2 InsZ. Rozhodnutí o prohlášení konkursu nemá na rozdíl od fikce splatnosti pohledávek proti 

dlužníku dle § 250 InsZ vliv na splatnost dlužníkových pohledávek za jeho věřiteli. Nejsou-li dlužníkovy 

pohledávky splatné, není insolvenční správce oprávněn je ve prospěch majetkové podstaty uplatnit a vymáhat. 
188 MARŠÍKOVÁ, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 631. 
189 MAREŠOVÁ, M. Pohledávky dlužníka za třetími osobami. Bulletin advokacie. 2012, č. 9, s. 36-37. 
190 § 283 odst. 1 InsZ. 
191 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 1. 2012, sp. zn. 29 Cdo 3963/2011, ve kterém Nejvyšší soud ČR 

rozhodl, že na tomto závěru nic nemění skutečnost, že pohledávka nebyla dlužníkem řádně a včas uspokojena. 
192 § 113 odst. 1 věta druhá InsZ. 
193 § 114 InsZ. 
194 Prokázání této skutečnosti bude pro osobu povinnou obtížné, jelikož předběžné opatření se osobám povinným 

plnit dluh předběžnému správci nedoručuje do vlastních rukou, ale je jim doručeno zveřejněním předběžného 

opatření v insolvenčním rejstříku v souladu s § 71 odst. 1 InsZ. 



 

32 

Dlužníkova mzda, plat a další příjmy. Součástí majetkové podstaty je též dlužníkova mzda 

nebo plat a další příjmy specifikované v § 206 odst. 1 písm. i) InsZ,195 které do majetkové 

podstaty náleží v rozsahu, v jakém z nich mohou být uspokojeny přednostní pohledávky 

při výkonu rozhodnutí nebo exekuce.196 Je-li dlužníkův úpadek řešen oddlužením zpeněžením 

majetkové podstaty, nenáleží do majetkové podstaty majetek, který dlužník nabyl poté, 

co nastaly účinky schválení oddlužení,197 tj. ani příjmy dlužníka získané po tomto okamžiku. 

Při tomto způsobu oddlužení tak budoucí příjmy dlužníka nebudou předmětem uspokojování 

pohledávek insolvenčních věřitelů. Problematickou se v tomto ohledu může jevit otázka zápisu 

příjmů, které dlužník nabyl před tím, než nastaly účinky schválení oddlužení, do soupisu 

majetkové podstaty v rozsahu dle § 207 odst. 2 InsZ. Do soupisu majetkové podstaty totiž může 

insolvenční správce sepsat pouze existující majetek, tj. nikoli např. zabavitelnou část mzdy 

za předchozí období, jež byla dlužníkem spotřebována, ledaže by se jednalo o zabavitelnou část 

mzdy, která byla deponována u exekutora.198 

Od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty 

má dlužník dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení oddlužení.199 Dlužník 

je nicméně povinen naložit s těmito příjmy způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení 

oddlužení, přičemž tyto příjmy budou sloužit k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, 

resp. pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených.200 Získá-li 

dlužník majetek poté, co nastanou účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře 

se zpeněžením majetkové podstaty, a to z části příjmů nepodléhající oddlužení, nenáleží tento 

majetek do majetkové podstaty.201 

Je-li úpadek dlužníka řešen konkursem, náleží do majetkové podstaty dlužníka též příjem, který 

dlužník nabyl poté, co nastaly účinky prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Negativní 

vymezení obsahu majetkové podstaty obsažené v § 207 odst. 2 InsZ tím nicméně není dotčeno. 

                                                 
195 Výčet příjmů nahrazujících odměnu dlužníka za práci, který je obsažen v § 206 odst. 1 písm. i) InsZ, 

je demonstrativní. 
196 § 207 odst. 2 InsZ. K příjmům dlužníka vyloučeným z majetkové podstaty viz kapitola 3.2. této diplomové 

práce. 
197 § 398 odst. 2 InsZ ve spojení s § 407 odst. 1 InsZ. 
198 MARŠÍKOVÁ, J. NAD DOTAZY INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ S JUDR. JOLANOU 

MARŠÍKOVOU. In www.insolvencnizona.cz [online]. [cit. 1. 1. 2020]. Dostupné z: 

http://www.insolvencnizona.cz/fileadmin/user_upload/INSOLVENCNI_ZONA/ostatni/newsletter12_web.pdf. 
199 § 409 odst. 1 InsZ. 
200 § 398 odst. 3 InsZ. 
201 § 409 odst. 3 InsZ. Při nakládání s takovýmto majetkem může být dlužník omezen, pokud se takovýto majetek 

stal předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce. 

http://www.insolvencnizona.cz/
http://www.insolvencnizona.cz/fileadmin/user_upload/INSOLVENCNI_ZONA/ostatni/newsletter12_web.pdf
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Je-li zahájeno insolvenční řízení dlužníka, jehož mzda není předmětem výkonu rozhodnutí 

srážkami ze mzdy, resp. jehož mzda či jiné příjmy nejsou předmětem exekuce srážkami 

ze mzdy a jiných příjmů, vyplácí plátce mzdy dlužníka, resp. plátce jiných příjmů (pro účely 

této kapitoly dále jen „plátce mzdy“), tomuto dlužníku příjmy v jejich plné výši. Tento závěr 

se neuplatní, je-li předběžným opatřením nařízeným insolvenčním soudem stanoveno, že plátce 

mzdy poskytne příjmy předběžnému správci.202 Je-li prohlášen na majetek dlužníka 

konkurs, vyplácí plátce mzdy dlužníkovy příjmy jakožto součást majetkové podstaty 

insolvenčnímu správci, a to v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo 

při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.203 Vyplatí-li plátce mzdy dlužníkovi 

po prohlášení konkursu příjmy, které náleží do majetkové podstaty a dlužník tuto částku 

do majetkové podstaty nevydá, není tím plátce mzdy zproštěn povinnosti vydat tuto částku 

do majetkové podstaty.204 Tento závěr se uplatní bez ohledu na skutečnost, že plátci mzdy 

nebyla zvlášť doručena vyhláška, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, usnesení 

o zjištění úpadku dlužníka nebo to, že plátce mzdy nebyl k tomu vyzván či na tuto svoji 

povinnost upozorněn.205 

Je-li v době zahájení insolvenčního řízení dlužníka vedena exekuce srážkami ze mzdy a jiných 

příjmů dlužníka, resp. výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, plátce mzdy dlužníka do rozhodnutí 

insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku i nadále provádí srážky ze mzdy či jiných příjmů 

dlužníka, nicméně je nevyplácí oprávněnému.206 Bude-li rozhodnuto o úpadku povinného 

(dlužníka), naloží plátce mzdy s deponovanými peněžními prostředky v závislosti na zvoleném 

způsobu řešení úpadku. Po prohlášení konkursu a po schválení oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty plátce mzdy dlužníka vyplatí deponované peněžní prostředky 

insolvenčnímu správci, přičemž v posléze uvedeném případě od účinnosti rozhodnutí 

o schválení oddlužení další srážky ze mzdy nebo jiných příjmů dlužníka neprovádí. Je-li 

schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, vyplatí plátce mzdy deponované peněžní 

prostředky povinnému (dlužníku).207 Lze konstatovat, že dle insolvenčního zákona, ve znění 

Oddlužovací novely, bude při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 

                                                 
202 § 114 InsZ. 
203 § 229 odst. 3 písm. c) InsZ. 
204 § 249 odst. 2 InsZ. Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 1. 2011, sp. zn. 21 Cdo 726/2010. 
205 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 7. 2017, sp. zn. 29 Cdo 4564/2015. 
206 V tomto ohledu by se jednalo o provedení výkonu rozhodnutí, což by odporovalo § 109 odst. 1 písm. c) InsZ 

(viz VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., 

o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, tisk č. 929). 
207 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 11. 2018, sp. zn. 29 Cdo 5295/2016. 
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majetkové podstaty částka, která byla plátcem mzdy dlužníka deponována do schválení 

oddlužení, použita obdobně jako při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, tj. k uspokojení 

nezajištěných věřitelů, a tedy nebude vyplacena dlužníku.208 Při oddlužení plněním splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty by tak v porovnání s oddlužením plněním 

splátkového kalendáře dle insolvenčního zákona, ve znění účinném do 31. 5. 2019, měly být 

pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojeny ve vyšší míře.209 Zdrojem pro uspokojení těchto 

pohledávek budou totiž kromě výše uvedených deponovaných peněžních prostředků plátcem 

mzdy dlužníka též pravidelné měsíční splátky dle splátkového kalendáře, výtěžek zpeněžení 

majetku, jenž je dlužník povinen vydat ke zpeněžení dle § 398 odst. 3 InsZ, přebytek výtěžku 

zpeněžení zajištění po uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů a majetkové hodnoty 

dle § 412 odst. 1 písm. b) InsZ.210 Pokud by pohledávky všech nezajištěných věřitelů byly zcela 

uspokojeny z deponovaných srážek ze mzdy, nebyl by majetek dlužníka, jehož výtěžek 

zpeněžení má sloužit k uspokojení nezajištěných věřitelů, posléze v insolvenčním řízení 

zpeněžován.211 

Ostatní aktiva. V rámci demonstrativního výčtu aktiv tvořících majetkovou podstatu dlužníka 

insolvenční zákon uvádí též vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů,212 cenné papíry 

dle § 206 odst. 1 písm. f) InsZ, ale i další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi 

ocenitelnou hodnotu. Dle komentářové literatury náleží do majetkové podstaty též majetkové 

hodnoty, které dlužník nabyl po schválení oddlužení darem nebo dědictvím, nebo jiné obdobné 

mimořádné příjmy.213 

                                                 
208 Viz § 409 odst. 3 InsZ. 
209 Bylo-li schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře dle insolvenčního zákona účinného do 31. 5. 2019, 

byli nezajištění věřitelé uspokojování pouze z měsíčních splátek dlužníka dle splátkového kalendáře, případně 

z majetkových hodnot dle § 412 odst. 1 písm. b) InsZ, ve znění účinném do 31. 5. 2019. 
210 K tomu dále viz kapitola 7. této diplomové práce. 
211 Není-li možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem 

rozhodnutí nebo exekucí, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky. Neschopnost dlužníka 

plnit své závazky dle § 3 odst. 1 písm. a) a b) InsZ je jedním z definičních znaků úpadku dlužníka. Jinými slovy, 

situace, kdy budou všichni nezajištění věřitelé uspokojeni v plné výši z částek deponovaných plátcem mzdy 

do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, budou spíše ojedinělé. K odměně insolvenčního správce z částky 

odpovídající deponovaným peněžním prostředkům plátcem mzdy viz kapitola 7. této diplomové práce. 
212 Dle komentářové literatury dochází v tomto případě k duplicitě právní úpravy, neboť na jedné straně 

insolvenční zákon stanoví, že do majetkové podstaty náleží peněžní prostředky, na straně druhé ve výčtu aktiv 

náležejících do majetkové podstaty uvádí i vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, které představují 

finanční prostředky uložené do „právní úpravou předpokládané formy depozitu.“ (viz KOZÁK, J. In KOZÁK, J., 

BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 863). 
213 ERBSOVÁ, H. In HÁSOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 1392. V komentářové literatuře se lze setkat i s opačným názorem, tj. že tyto majetkové hodnoty do majetkové 

podstaty nenáleží (viz SPRINZ, P., CHYTIL, P. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., 

ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1057). 
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3.2. Střet exekučního a insolvenčního řízení  

Do majetkové podstaty mohou rovněž náležet majetkové hodnoty, které byly získány 

v exekučním řízení, resp. v rámci výkonu rozhodnutí, bylo-li v jejich průběhu zahájeno 

insolvenční řízení povinného.214 Tyto majetkové hodnoty náleží do majetkové podstaty 

dlužníka zejména z toho důvodu, že „insolvenční řízení je ve vztahu k řízení exekučnímu 

režimem zvláštním a (…) obě řízení nemohou dost dobře probíhat paralelně, přinejmenším 

ne potud, že by v obou bylo možno paralelně dosáhnout uspokojení věřitele.“215 Insolvenční 

zákon proto v § 109 odst. 1 písm. c) stanoví, že po zahájení insolvenčního řízení lze výkon 

rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka či jiný majetek, 

který náleží do majetkové podstaty, nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.216 Účinky 

dle tohoto ustanovení se vztahují i na daňovou a správní exekuci.217 Za úkon, kterým se provádí 

výkon rozhodnutí či exekuce, se považuje jakýkoli úkon, jímž má být výkon rozhodnutí nebo 

exekuce bezprostředně realizován.218 Obdobný závěr dovodil Nejvyšší soud ČR ve stanovisku 

občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 17. 6. 1998, sp. zn. Cpjn 19/98, ve kterém 

Nejvyšší soud ČR označil za takovou realizaci pokyn soudu k vyplacení pohledávky 

z bankovního účtu povinného (dlužníka) na bankovní účet oprávněného v rámci výkonu 

rozhodnutí přikázáním jiných peněžitých pohledávek. Za úkon, jímž se provádí výkon 

rozhodnutí nebo exekuce, považuje ustálená judikatura též udělení příklepu soudním 

exekutorem;219 pokyn soudu k doručení usnesení o udělení příklepu;220 provedení soupisu věcí 

povinného soudním exekutorem;221 projednávání poddlužnické žaloby;222 zřízení 

                                                 
214 K částkám deponovaným plátcem mzdy či jiných příjmů dlužníka do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku 

viz kapitola 3.1. této diplomové práce. 
215 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, s. 269. Srov. rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 8. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1390/2007 nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 27. 6. 2013, sp. zn. 29 NSČR 50/2011. 
216 K rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s tímto omezením 

se v insolvenčním řízení nepřihlíží (§ 109 odst. 6 InsZ). 
217 MORAVEC, T. In HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 398. 
218 Usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 4. 2016, 

sp. zn. 31 Cdo 1714/2013. 
219 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 4. 2004, sp. zn. 20 Cdo 2372/2003. „Pro posouzení, zda udělení příklepu 

bránila překážka zahájeného insolvenčního řízení, není podstatný okamžik zahájení dražby, nýbrž okamžik, kdy byl 

příklep udělen.“ (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 6. 2013, sp. zn. 20 Cdo 3794/2012). 
220 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 5. 2006, sp. zn. 29 Odo 332/2004. 
221 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 20 Cdo 1980/2011. 
222 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 5. 2012, sp. zn. 20 Cdo 2933/2011. „Daný zákaz v tomto případě 

nezakládá důvod pro zamítnutí poddlužnické žaloby, nýbrž ukládá soudu, u něhož řízení o poddlužnické žalobě 

probíhá, aby ve věci zůstal po dobu trvání účinků konkursu nečinný, tedy aby výkon rozhodnutí neprováděl 

tak, že bude poddlužnickou žalobu projednávat a o ní rozhodovat.“ (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 7. 12. 2017, sp. zn. 20 Cdo 4896/2017). 
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soudcovského zástavního práva223 nebo příkaz k úhradě nákladů exekuce.224 Úkonem, jímž 

se provádí výkon rozhodnutí nebo exekuce, není úkon učiněný k zajištění dlužníkova majetku 

pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí nebo exekucí,225 ani vydání usnesení 

o zastavení exekuce, resp. usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí.226 Účinky automatického 

moratoria dle § 109 odst. 1 písm. c) InsZ lze přitom omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele 

předběžným opatřením dle § 82 odst. 2 písm. b) InsZ, které může nařídit insolvenční soud 

v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu.227 

Nelze-li exekuci provést, není soudní exekutor oprávněn činit jakékoli úkony, jimiž se provádí 

exekuce a dle § 46 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EŘ“), 

je povinen insolvenčnímu správci vydat do majetkové podstaty vymožené plnění.228 

Za vymožené plnění se v souladu s § 46 odst. 4 EŘ považuje i „peněžité plnění, které povinný 

poskytl exekutorovi na úhradu pohledávky oprávněného dobrovolně.“229 V souladu s tímto 

ustanovením je soudní exekutor povinen do majetkové podstaty vydat výtěžek zpeněžení 

předmětu zajištění, byl-li tento předmět zajištění zpeněžen v rámci probíhajícího exekučního 

řízení a před zahájením insolvenčního řízení povinného nebyl výtěžek zpeněžení vydán 

oprávněnému.230 Jedná se např. o situaci, kdy bylo insolvenční řízení zahájeno po právní moci 

usnesení o příklepu, nicméně před tím, něž došlo k uspokojení pohledávky oprávněného 

z výtěžku zpeněžení zajištění.231 Jinými slovy, zjistí-li soudní exekutor po právní pomoci 

usnesení o příklepu, že bylo zahájeno insolvenční řízení povinného, nesmí v exekučním řízení 

dále pokračovat, tj. nesmí být vydáno nebo doručeno rozvrhové usnesení, resp. toto usnesení 

                                                 
223 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 29 NSČR 16/2011. 
224 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. 29 ICdo 5/2014. 
225 § 109 odst. 2 InsZ. Jinými slovy, omezující účinky arrestatoria a inhibitoria se uplatní i v insolvenčním řízení. 

(viz ZAHRADNÍKOVÁ, R. In HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2018, s. 399). 
226 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. 31 Cdo 1714/2013, v němž Nejvyšší soud ČR 

dovodil, že tato usnesení naopak směrují k ukončení provádění výkonu rozhodnutí či exekuce. 
227 „Nejčastěji přichází tento postup v úvahu v případech, kdy je opakovaným podáváním insolvenčního návrhu 

mařeno provedení dražby.“ (viz MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory 

a judikaturou. 4. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 56). 
228 Pojem vymožené plnění nahradil s účinností od 1. 1. 2014 pojem výtěžek, který se vztahoval „pouze na ty 

způsoby provedení exekuce, kde se prodává věc postižená exekucí.“ (viz VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu 

č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, tisk 

č. 930). 
229 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 1. 2014, sp. zn. 24 Co 154/2014. 
230 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 3. 2012, sp. zn. 1 VSOL 815/2011. 
231 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 11. 2012, sp. zn. 20 Cdo 4368/2010. Tento závěr se uplatní i je-li 

zpeněžování věcí povinného v exekučním řízení ve fázi rozvrhu, tj. insolvenční řízení je zahájeno po vydání 

rozvrhového usnesení (viz usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 20 Co 471/2004). 
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nemůže nabýt právní moci.232 Oprávněný, jehož pohledávka byla v probíhajícím exekučním 

řízení zajištěna, je v insolvenčním řízení povinného (dlužníka) uspokojován jako zajištěný 

věřitel, a to za předpokladu, že přihlásil do insolvenčního řízení svoji pohledávku jako 

zajištěnou majetkem, který byl předmětem prodeje v exekučním řízení. S takto dosaženým 

výtěžkem zpeněžení zajištění bude v insolvenčním řízení nakládáno stejně jako s výtěžkem 

zpeněžení předmětu zajištění, který byl zpeněžen v insolvenčním řízení.233 

Soudní exekutor vydá insolvenčnímu správci vymožené plnění bezodkladně po právní moci 

usnesení, kterým rozhodne po odpočtu nákladů exekuce o vydání vymoženého plnění.234 Tento 

závěr byl potvrzen nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 17. 1. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2264/16, 

dle kterého se náklady exekuce nestávají součástí majetkové podstaty povinného (dlužníka).235 

Soudní exekutor tak není povinen vydat celé vymožené plnění bez odpočtu nákladů exekuce, 

tzv. hrubý výtěžek zpeněžení, do majetkové podstaty dlužníka a tyto náklady přihlásit jako 

pohledávku do insolvenčního řízení, jak bylo dovozováno dřívější konstantní judikaturou 

Nejvyššího soudu ČR.236 Do doby vydání výtěžku zpeněžení insolvenčnímu správci bude 

přitom částka odpovídající výtěžku zpeněžení deponována na účtu soudního exekutora.237 

Bude-li insolvenční správce ignorovat výše uvedené závěry Ústavního soudu ČR a sepíše-li 

celé vymožené plnění do majetkové podstaty, tj. včetně nákladů exekuce, není soudní exekutor 

povinen podávat žalobu na vyloučení částky odpovídající jeho nákladům z majetkové 

podstaty.238 Nevydá-li nicméně soudní exekutor insolvenčnímu správci do majetkové podstaty 

výtěžek zpeněžení po odpočtu nákladů exekuce, je insolvenční správce oprávněn domáhat 

se vydání vymoženého plnění žalobou, kterou v prvním stupni projedná a rozhodne o ní soud 

příslušný dle § 9 OSŘ.239 

                                                 
232 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 4599/2014. 
233 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2015, sp. zn. 29 ICdo 56/2013. 
234 § 46 odst. 7 EŘ. Toto usnesení soudní exekutor vydá bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o úpadku. Součástí 

nákladů exekuce je mimo jiné i odměna soudního exekutora. 
235 Po zahájení insolvenčního řízení vydá soudní exekutor usnesení o vydání výtěžku vymoženého plnění 

insolvenčnímu správci, jehož součástí bude vyčíslení tzv. čistého výtěžku zpeněžení. Toto usnesení má účinky 

rozvrhového usnesení dle § 337h odst. 1 a 3 OSŘ (viz KASÍKOVÁ, M. In KASÍKOVÁ, M. a kol. Exekuční řád. 

Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 333). 
236 Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 10. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3182/2014, rozsudek Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. 29 ICdo 5/2014 nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 8. 2016, 

sp. zn. 20 Cdo 1721/2016. 
237 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 2. 2016, sp. zn. 2 VSOL 221/2016. 
238 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 20 Cdo 3910/2016. 
239 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 6. 2009, sp. zn. 15 Cmo 53/2009, ve kterém Vrchní soud v Praze 

uvedl, že se v souladu s § 159 odst. 2 InsZ nejedná o incidenční spor. 
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V porovnání s § 109 odst. 1 písm. c) InsZ nelze dle § 140e InsZ v době, po kterou trvají účinky 

rozhodnutí o úpadku, výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek 

ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek náležející do majetkové podstaty, nařídit nebo 

zahájit. „Zákonodárce tímto postupem zřetelně prohloubil koncepci dominance insolvenčního 

řízení nad řízením exekučním s tím, že veškeré pohledávky (…) mají být uspokojeny 

v insolvenčním řízení.“240 

3.3. Majetek vyloučený z majetkové podstaty 

Do majetkové podstaty nenáleží majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo 

exekucí, tj. zejména běžné oděvné součásti, obvyklé vybavení domácnosti, zdravotnické 

potřeby dlužníka nebo člena jeho domácnosti, hotové peníze do výše dvojnásobku životního 

minima či další věci stanovené v § 322 odst. 2 OSŘ.241 Majetek, který nelze postihnout 

výkonem rozhodnutí nebo exekucí, náleží do majetkové podstaty, stanoví-li tak insolvenční 

zákon. Do soupisu majetkové podstaty tak bude insolvenční správce oprávněn zapsat např. věci 

sloužící k podnikání dlužníka.242 Dovoluje-li exekuční právo postih určitého majetku výkonem 

rozhodnutí nebo exekucí jen za splnění stanovených podmínek, není takový majetek vyloučen 

z majetkové podstaty dlužníka dle § 207 odst. 1 InsZ.243 

Příjmy dlužníka náleží do majetkové podstaty ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být 

při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Příjmem dlužníka 

se rozumí zejména mzda a další obdobné příjmy, např. plat, odměny z dohod konaných mimo 

pracovní poměr, resp. další příjmy dle § 206 odst. 1 písm. i) InsZ.244 Srážky z příjmů se 

při výkonu rozhodnutí nebo exekuci provádějí z čisté mzdy,245 ze které nemůže být dlužníkovi 

sražena tzv. nezabavitelná částka.246 Přednostní pohledávky mohou být uspokojeny maximálně 

v rozsahu dvou třetin čisté mzdy snížené o výši nezabavitelné částky, přičemž nad stanovenou 

                                                 
240 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 6. 2014, sp. zn. 66 Co 319/2014. 
241 Viz § 207 odst. 1 InsZ. Občanský soudní řád stanoví, které věci nepodléhají výkonu rozhodnutí rovněž 

v § 321 a násl. OSŘ, § 304a OSŘ, § 317 odst. 1 až odst. 3 OSŘ a § 317 odst. 3 OSŘ. 
242 § 207 odst. 1 in fine InsZ. 
243 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 2013, sen. zn. 29 NSČR 50/2011, ve kterém Nejvyšší soud ČR 

dospěl mimo jiné k závěru, že „odkaz na exekuční úpravu vylučující postih určitého majetku výkonem rozhodnutí 

nebo exekucí, obsažený v § 207 odst. 1 části věty před středníkem insolvenčního zákona, se jako důvod 

pro vyloučení (vynětí) takového majetku z majetkové podstaty dlužníka neuplatní, jestliže insolvenční zákon 

má zvláštní úpravu, která zpeněžení takového majetku připouští (insolvenční zákon jako lex specialis má v takovém 

případě přednost).“ 
244 Srov. § 299 OSŘ. 
245 § 277 odst. 1 OSŘ. 
246 § 278 OSŘ. 
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částku bude zůstatek čisté mzdy sražen bez omezení.247 Při řešení úpadku 

dlužníka – podnikající fyzické osoby oddlužením plněním splátkového kalendáře 

se zpeněžením majetkové podstaty se uplatní režim dle § 398b InsZ. 

Do majetkové podstaty dále nenáleží zejména účelové dotace a návratné výpomoci ze státního 

rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo státního fondu, finanční rezervy 

vytvářené podle zvláštních právních předpisů a další majetek, se kterým lze podle zvláštního 

právního předpisu naložit pouze způsobem, k němuž byl určen.248 Jedná se o majetek, „který 

zásadně nepatří do majetkové podstaty, neboť tomu brání jeho účelové určení, případně jiná 

omezení stanovená příslušnými právními předpisy.“249 Byla-li dotace před zahájením 

insolvenčního řízení dlužníkem spotřebována a poté správní orgán rozhodl o jejím vrácení, 

resp. vrácení její části, je takováto pohledávka pohledávkou vyloučenou ze způsobů řešení 

úpadku v insolvenčním řízení se neuspokojuje.250 

Výčet majetku, který nenáleží do majetkové podstaty, je taxativní, a tedy jej nelze dále 

rozšiřovat.251 Má-li dlužník za to, že do soupisu majetkové podstaty byla zapsána majetková 

hodnota, která do majetkové podstaty nenáleží dle § 207 a 208 InsZ, může se dlužník návrhem 

učiněným vůči insolvenčnímu správci domáhat vynětí majetku z majetkové podstaty.252  

                                                 
247 § 279 odst. 1 a 3 OSŘ. Tato částka a výše nezabavitelné částky je stanovena nařízením vlády č. 595/2006 Sb., 

o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, 

a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), 

ve znění pozdějších předpisů. 
248 § 208 InsZ. 
249 TARANDA, P. In HÁSOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 706. 
250 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 101 VSPH 584/2017. 
251 MARŠÍKOVÁ, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 440. 
252 § 226 odst. 1 InsZ. K vynětí majetku z majetkové podstaty viz kapitola 5.2. této diplomové práce. 
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4. Zjišťování majetkové podstaty 

Zjišťování majetkové podstaty zajišťuje insolvenční správce, který je insolvenčním soudem 

ustanoven nejpozději v rozhodnutí o úpadku.253 Insolvenční soud může i bez návrhu 

před rozhodnutím o úpadku ustanovit předběžného insolvenčního správce (dále jen 

„předběžný správce“), který je rovněž povinen provádět opatření ke zjištění dlužníkova 

majetku.254 Jinými slovy, úkony související se zjišťováním majetkové podstaty mohou probíhat 

i v době před rozhodnutím o úpadku. Není-li insolvenčním správcem ustanovena osoba, která 

vykonávala funkci předběžného správce, je předběžný správce povinen podat insolvenčnímu 

správci úplné informace o své dosavadní činnosti, předat mu veškeré doklady, jakož 

i poskytnout veškerou potřebnou součinnost, a to mimo jiné i ve věci zjišťování majetkové 

podstaty.255 Závěry předběžného správce plynoucí z jeho úkonů při zjišťování majetkové 

podstaty přitom mohou sloužit jako podklad pro rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku 

dlužníka.256  

Na povinnost insolvenčního správce zajišťovat zjišťování majetkové podstaty nemá vliv 

skutečnost, jakým způsobem je řešen úpadek dlužníka, v jaké fázi se insolvenční řízení nachází 

nebo zda je insolvenční správce osobou s dispozičními oprávněními ve vztahu k majetkové 

podstatě dle § 229 InsZ, či nikoli. Posledně uvedené bylo insolvenčním zákonem výslovně 

stanoveno až od účinnosti Revizní novely, čímž tak došlo k potvrzení nezastupitelné role 

insolvenčního správce při zjišťování majetkové podstaty.257 

Insolvenční správce je povinen se při zjišťování majetkové podstaty řídit pokyny insolvenčního 

soudu,258 které insolvenční soud vydává v rámci dohlédací činnosti a pro insolvenčního správce 

jsou tak závazné.259 Insolvenční soud může rovněž před ustanovením insolvenčního správce, 

resp. předběžného správce, rozhodnout o opatřeních potřebných ke zjištění majetkové podstaty 

                                                 
253 § 209 odst. 1 InsZ ve spojení s § 27 odst. 1 InsZ. Výrok, jímž insolvenční soud ustanovuje insolvenčního 

správce je součástí rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 2 písm. b) InsZ). 
254 § 112 odst. 3 InsZ. 
255 § 136 odst. 5 in fine InsZ. 
256 STANISLAV, A. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 821. 
257 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., 

o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, tisk č. 929. 
258 § 209 odst. 1 in fine InsZ. 
259 STANISLAV, A. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 821. 
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a o způsobu jejich provedení,260 přičemž je oprávněn tak učinit i po rozhodnutí o úpadku. 

Insolvenční soud tak bude na návrh insolvenčního správce např. doručovat žádosti o součinnost 

bankám, a to zejména v případě, pokud bude osobou s dispozičními oprávněními ve vztahu 

k majetkové podstatě dlužník.261 Předmětem těchto opatření bude mimo jiné dotazování třetích 

osob ohledně aktiv, která by mohla náležet do majetkové podstaty. 

Požadavky na plnění povinnosti insolvenčního správce postupovat při výkonu funkce 

svědomitě a s odbornou péčí při zjišťování a soupisu majetkové podstaty jsou stanoveny 

v § 11 vyhlášky č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce 

insolvenčního správce (dále jen „MatStaV“). Jedná se například o požadavek 

zajišťovat zjišťování majetkové podstaty osobní činností či prostřednictvím svého 

zaměstnance; při prohlídce míst, kde má dlužník umístěn majetek náležející do majetkové 

podstaty porovnávat skutečný stav s údaji uvedenými v seznamu majetku, resp. pořizovat 

při zjišťování majetkové podstaty obrazovou dokumentaci, na kterou insolvenční správce 

v soupisu majetkové podstaty odkáže. 

4.1. Povinnost součinnosti 

Součinnost dlužníka a osob jednajících za dlužníka. Dlužník je povinen poskytnout 

insolvenčnímu správci při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost a dbát jeho 

pokynů.262 Je-li před rozhodnutím o úpadku ustanoven předběžný správce, má dlužník 

povinnost součinnosti i vůči němu. Součinnost dlužníka by přitom měla vést k úplnému 

a přesnému zjištění veškerého majetku, který náleží do majetkové podstaty.263 Je-li dlužníkem 

právnická osoba, je povinen poskytnout insolvenčnímu správci součinnost statutární orgán 

právnické osoby, resp. jeho členové, či případně likvidátor, je-li vedeno insolvenční řízení 

právnické osoby v likvidaci. Zánik funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu 

či likvidátora právnické osoby v posledních třech měsících před zahájením insolvenčního řízení 

právnické osoby nemá vliv na povinnost osob, jež tyto funkce vykonávaly, poskytnout 

insolvenčnímu správci součinnost při zjišťování majetkové podstaty.264 Po společnících, 

                                                 
260 § 209 odst. 2 InsZ. 
261 SEDLÁČEK, D. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční 

zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 581. 
262 § 210 odst. 1 InsZ. 
263 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 3 VSPH 169/2017. 
264 § 210 odst. 2 in fine InsZ. Insolvenční zákon se prostřednictvím tohoto ustanovení snaží zamezit jednáním 

ze strany těchto osob, jejichž cílem je zmařit či ztížit zjišťování majetkové podstaty, a to např. takovým způsobem, 

že člen statutárního orgánu právnické osoby krátce před zahájením insolvenčního řízení odstoupí ze své funkce. 
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zaměstnancích či členech dlužníka – právnické osoby může vyžadovat splnění povinnosti 

součinnosti v rozsahu jejich oprávnění jednat za tuto právnickou osobu pouze insolvenční 

soud.265 Nebude-li insolvenčnímu správci poskytnuta požadovaná součinnost a z tohoto důvodu 

nebude moct dosáhnout úplného zjištění majetkové podstaty, oznámí to insolvenčnímu soudu 

společně s návrhem na přijetí příslušného opatření.266 Za porušení povinnosti poskytnout 

součinnost může být mimo jiné považováno nepředání účetnictví dlužníka insolvenčnímu 

správci.267 

Základním zdrojem pro zjišťování majetkové podstaty je seznam majetku, který 

předkládá dlužník společně s insolvenčním návrhem, a to pokud byl insolvenční návrh podán 

dlužníkem,268 či na základě rozhodnutí insolvenčního soudu, byl-li insolvenční návrh podán 

věřitelem.269 Insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku uloží dlužníku, který tak do té doby 

neučinil, povinnost sestavit a odevzdat insolvenčnímu správci seznam majetku.270 V seznamu 

majetku by měl být zachycen veškerý majetek dlužníka prostřednictvím jasného a určitého 

označení – u movitých věcí by měl být majetek označen např. druhem či výrobním číslem, 

označení nemovitých věcí by obsahem mělo odpovídat návrhu na zahájení řízení o povolení 

vkladu do katastru nemovitostí.271 V seznamu majetku je dlužník povinen uvést mimo jiné 

                                                 
Na rozdíl od insolvenčního zákona zákon o konkursu a vyrovnání v § 17 odst. 3 stanovil, že tuto povinnost má 

statutární orgán, resp. jeho členové, kteří ze své funkce odstoupili nebo se jí vzdali v posledních dvou měsících 

před podáním návrhu na prohlášení konkursu, resp. po podání tohoto návrhu. 
265 § 210 odst. 3 InsZ. S ohledem na novou právní úpravu soukromého práva, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2014, 

lze de lege ferenda doporučit změnu textace § 210 odst. 3 InsZ, a to tím způsobem, aby po společnících, 

zaměstnancích a členech právnické osoby mohl insolvenční soud vyžadovat součinnost v rozsahu zástupčího 

oprávnění těchto osob, tj. nikoli v rozsahu jejich oprávnění jednat za právnickou osobu. S ohledem na současně 

platné a účinné znění insolvenčního zákona bude v této diplomové práci používán pojem jednání za právnickou 

osobu. 
266 § 211 odst. 3 InsZ. Insolvenční soud může například nařídit prohlídku bytu, sídla a jiných místností dlužníka 

dle § 212 odst. 2 InsZ nebo předvolat dlužníka k prohlášení o majetku dle § 214 odst. 1 InsZ. Tento postup 

bude využíván též v případech, kdy dlužník neposkytne insolvenčnímu správci účetnictví z důvodu jeho 

„ztráty“ či „odcizení“. Nicméně v insolvenční praxi se budou často vyskytovat situace, kdy osoby jednající 

za dlužníka – právnickou osobu, budou nekontaktní fyzické osoby cizí státní příslušnosti, u kterých předvolání 

či předvedení k výslechu a k prohlášení o majetku bude de facto nemožné. 
267 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 9. 2009, sp. zn. 2 VSPH 563/2009. 
268 § 104 odst. 1 písm. a) InsZ. Není-li k dlužnickému insolvenčnímu návrhu připojen seznam majetku, insolvenční 

soud takovýto insolvenční návrh po uplynutí lhůty k jeho doplnění odmítne (§ 128 odst. 2 InsZ). 
269 § 128 odst. 3 InsZ. Je-li na majetek dlužníka prohlášen konkurs, je dlužník povinen předložit seznam majetku 

nejpozději do 15 dnů od prohlášení konkursu (§ 279 odst. 1 InsZ). Z důvodů hodných zvláštního zřetele může 

insolvenční soud tuto lhůtu přiměřeně prodloužit. Nesplní-li dlužník tuto povinnost ve stanovené lhůtě, přijme 

insolvenční soud na návrh insolvenčního správce přiměřená opatření (např. předvolá dlužníka k prohlášení 

o majetku dle § 214 InsZ). 
270 § 136 odst. 2 písm. g) InsZ. Je nicméně vhodné, aby byl seznam majetku k dispozici již před rozhodnutím 

o úpadku, aby bylo možné neprodleně po rozhodnutí o úpadku s tímto seznamem pracovat (viz STANISLAV, A. 

In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. 

Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 503). 
271 TARANDA, P. In HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 820. 
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i jeho pohledávky, a to včetně uvedení skutečností, na kterých se tyto pohledávky zakládají, 

jejich výše a vyjádření k jejich dobytnosti. Probíhá-li o majetku uvedeném v seznamu majetku 

soudní nebo jiné řízení, nebo pokud bylo o tomto majetku příslušným orgánem rozhodnuto, 

dlužník tuto skutečnost rovněž uvede v seznamu majetku.272 Důsledné přiznání majetku 

dlužníka lze zařadit mezi okolnosti, které mohou ovlivnit závěr o případné nepoctivosti záměru 

dlužníka při podání návrhu dlužníka na povolení oddlužení.273 Předložení seznamu majetku 

či dlužníkovo prohlášení o majetku nemá přitom vliv na povinnost insolvenčního správce, 

resp. předběžného správce, provést vlastní šetření o tom, zda do majetkové podstaty nenáleží 

další aktiva neuvedená v seznamu majetku, který byl předložen dlužníkem.274 Role 

insolvenčního správce při zjišťování majetkové podstaty by se tak neměla omezit na pouhé 

přebírání informací od dlužníka bez jejich dalšího ověření a insolvenční správce by měl vyvíjet 

vlastní aktivní činnost směřující ke zjištění majetkové podstaty.275 Jinými slovy, i když dlužník 

poskytuje insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení všestrannou součinnost, je insolvenční 

správce povinen provést vlastní šetření za účelem ověření či případného doplnění dlužníkem 

poskytnutých informací týkajících se majetkové podstaty.276 Insolvenčnímu správci jsou 

v tomto ohledu povinny poskytnout potřebnou součinnost věřitelské orgány.277 

Dlužník je dále povinen umožnit insolvenčnímu správci přístup na všechna místa, kde má 

dlužník umístěný majetek náležející do majetkové podstaty.278 Toto ustanovení nepřepokládá 

pouze povinnost dlužníka strpět přístup insolvenčního správce na tato místa, ale též povinnost 

aktivně poskytovat součinnost insolvenčnímu správci, a to např. zpřístupněním výše uvedených 

prostor.279 Je-li to potřebné, zejména neposkytuje-li dlužník insolvenčnímu správci všestrannou 

součinnost, nařídí insolvenční soud na návrh insolvenčního správce prohlídku prostor dlužníka, 

v nichž má dlužník svůj majetek, jakož i skříní či jiných schránek umístěných v těchto 

prostorách.280 Insolvenční správce je nicméně oprávněn provést prohlídku těchto míst pouze 

                                                 
272 § 104 odst. 2 InsZ. 
273 SMOLÍK, P. Oddlužení v právním řádu ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 155. 
274 § 211 odst. 2 InsZ. 
275 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 7. 2017, sp. zn. 3 VSPH 803/2017. 
276 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 8. 2018, sp. zn. 19 ICm 4801/2017. 
277 § 211 odst. 2 in fine InsZ. 
278 § 212 odst. 1 InsZ. 
279 STANISLAV, A. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 830. 
280 § 212 odst. 2 InsZ. Krajský soud v Ostravě v rámci dohlédací činnosti uložil insolvenčním správcům povinnost, 

aby při zjišťování majetkové podstaty prováděli vždy i prohlídku obydlí dlužníka (viz KRAJSKÝ SOUD 

V OSTRAVĚ. Standardní pokyn insolvenčnímu správci pro insolvenční řízení, v němž bylo dlužníkovi povoleno 

oddlužení, účinný od 1. 1. 2016. In www.justice.cz [online]. [cit. 28. 12. 2019]. Dostupné z: 

https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-ostrave/zakladni-informace?clanek=soubory-ke-stazeni. 

http://www.justice.cz/
https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-ostrave/zakladni-informace?clanek=soubory-ke-stazeni
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po předchozím rozhodnutí insolvenčního soudu. O nařízení prohlídky prostor dlužníka 

rozhodne insolvenční soud usnesením, jehož písemné vyhotovení nemusí obsahovat 

odůvodnění a proti kterému není přípustné odvolání.281 Neposkytnutí součinnosti dlužníka 

může být přitom dle § 418 odst. 1 písm. a) InsZ důvodem pro zrušení schváleného způsobu 

oddlužení a prohlášení konkursu na jeho majetek.282 Usnesení o nařízení prohlídky doručí 

dlužníku insolvenční správce, a to při prohlídce prostor, kterých se toto usnesení týká.283 

K prohlídce přibere insolvenční správce další osobu, považuje-li to za potřebné.284 O prohlídce 

sepíše insolvenční správce protokol, v němž uvede zjištěný majetek, jakož i majetek, který byl 

při prohlídce zajištěn. Jsou-li prostory, které dlužník užívá, ve vlastnictví třetích osob, jsou 

rovněž tyto osoby povinny poskytnout součinnost ve formě zpřístupnění těchto prostor 

insolvenčnímu správci.285 

Insolvenční soud je oprávněn na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského výboru 

předvolat dlužníka, resp. osoby jednající za dlužníka, k výslechu a vyzvat je k prohlášení 

o majetku.286 Předvolaný bude vyzván k prohlášení o majetku pouze tehdy, pokud neposkytl 

insolvenčnímu správci veškerou součinnost potřebnou při zjišťování majetkové podstaty.287 

Pokud se předvolaný nedostaví k výslechu bez včasné a důvodné omluvy, vydá insolvenční 

soud usnesení o předvedení, na jehož základě bude předvolaný předveden,288 případně uloží 

předvolanému pořádkovou pokutu.289 O možnosti předvedení, jakož i o následcích odmítnutí 

prohlášení nebo uvedení nepravdivých, neúplných nebo hrubě zkreslujících údajů, musí být 

předvolaný poučen, a to včetně poučení o možnosti zahájení trestního stíhání pro spáchání 

trestného činu porušení povinnosti v insolvenčním řízení dle § 225 zákona č. 40/2009 Sb., 

                                                 
281 § 88 odst. 1 InsZ ve spojení s § 212 odst. 3 InsZ. „Jedná se (…) o rozhodnutí, kterým se upravuje vedení řízení, 

insolvenční soud jím tak není vázán a může je kdykoli i bez návrhu sám zrušit.“ (viz SEDLÁČEK, D. 

In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 584–585). 
282 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 1. 2017, sp. zn. 1 VSOL 1511/2016. 
283 § 212 odst. 3 InsZ. Insolvenční správce má v tomto případě postavení soudního doručovatele 

dle § 76 odst. 1 InsZ. 
284 Např. zástupce orgánu obce. Shodně GRYGAR, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, 

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

Praha: Leges, 2018, s. 453. 
285 § 212 odst. 4 InsZ. 
286 § 214 odst. 1 InsZ. Není-li volba věřitelského výboru povinná, je oprávněn navrhnout předvolání dlužníka, 

resp. osob jednajících za dlužníka, zástupce věřitelů (§ 68 odst. 1 a 2 InsZ). 
287 TARANDA, P. In HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 825. 
288 § 214 odst. 2 InsZ. Z tohoto důvodu stanovuje insolvenční zákon požadavek doručení předvolání dlužníku 

do vlastních rukou, a to nejméně 10 dnů před výslechem (§ 214 odst. 1 in fine InsZ). 
289 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 8. 2010, sp. zn. 3 VSOL 284/2010. 
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trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“).290 Předvolání k prohlášení 

o majetku je tak poslední možnost, jak zajistit dobrovolné plnění zákonem stanovených 

povinností dlužníka.291 

Výslechu a prohlášení o majetku se musí předvolaný účastnit osobně, tj. není možné, aby byl 

při těchto úkonech jakkoli zastoupen. Před zahájením výslechu insolvenční soud poučení 

dle § 214 odst. 1 InsZ zopakuje,292 přičemž v průběhu výslechu má insolvenční správce 

a věřitelský výbor právo klást předvolanému otázky.293 Proti usnesení o předvolání k výslechu 

a k prohlášení o majetku není odvolání přípustné.294 V prohlášení o majetku je předvolaný 

povinen uvést, který majetek náleží do majetkové podstaty,295 a to včetně uvedení skutečností 

dle § 215 odst. 1 InsZ.296 O prohlášení o majetku je insolvenčním soudem sepsán protokol. 

Pokud předvolaný předloží seznam majetku, tvoří tento seznam přílohu protokolu pouze 

za předpokladu, že předvolaný o seznamu majetku prohlásí, že obsahuje úplné a pravdivé údaje. 

Předvolaný může seznam majetku též doplnit na místě do protokolu. 

Součinnost třetích osob a orgánů veřejné správy. Osoba, která má u sebe dlužníkův majetek 

náležející do majetkové podstaty, je povinna, jakmile se dozví o vydání rozhodnutí o úpadku 

dlužníka, oznámit tuto skutečnost insolvenčnímu správci a umožnit mu prohlídku a ocenění 

tohoto majetku.297 Povinnou součástí oznámení třetí osoby je uvedení právního důvodu, 

na jehož základě má třetí osoba majetek dlužníka náležející do majetkové podstaty u sebe. Třetí 

osoba nicméně není povinna dlužníkův majetek vydat, užívá-li jej na základě právního důvodu, 

jenž stále trvá.298 Neoznámí-li třetí osoba, že má u sebe dlužníkův majetek, je insolvenční soud 

oprávněn přijmout opatření k zajištění splnění této povinnosti, např. uložit třetí osobě 

pořádkovou pokutu, a to poté, co v insolvenčním soudem stanovené lhůtě tuto svoji povinnost 

nesplní, případně ultima ratio podat trestní oznámení pro spáchání trestného činu porušení 

povinnosti v insolvenčním řízení dle § 225 TZ.299 

                                                 
290 GRYGAR, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 455. 
291 Tamtéž. 
292 § 214 odst. 3 InsZ. 
293 § 216 odst. 2 InsZ. 
294 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 5. 2016, sp. zn. 3 VSOL 590/2016. 
295 § 214 odst. 3 in fine InsZ. 
296 Srov. § 260e odst. 2 OSŘ. 
297 § 213 InsZ. 
298 SEDLÁČEK, D. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční 

zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 585–586. Takovým právním úkonem se rozumí 

např. nájemní smlouva. 
299 TARANDA, P. In HÁSOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 716. 
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Orgány veřejné správy a osoby uvedené v § 43 odst. 1 InsZ jsou povinny poskytnout 

insolvenčnímu správci na jeho písemnou žádost součinnost bez zbytečného odkladu. 

Neposkytnou-li tyto osoby insolvenčnímu správci součinnost, požádá insolvenční správce o její 

zajištění insolvenční soud.300 Výjimkou z povinnosti součinnosti dle § 43 InsZ není ani 

poskytnutí informací insolvenčnímu správci ohledně daňových přiznání dlužníka 

za předcházející zdaňovací období.301 Součinnost dle § 43 InsZ spočívá zejména v tom, 

že orgány a osoby uvedené v tomto ustanovení poskytnou insolvenčnímu správci údaje 

o majetku dlužníka a další údaje, které jsou nutné pro výkon správy, a to ve stejném rozsahu, 

v jakém by je poskytly dlužníku, či vydají insolvenčnímu správci listiny a jiné věci, které 

mohou sloužit ke zjištění dlužníkova majetku.302 Soudní exekutor pověřený provedením 

exekuce proti povinnému (dlužníkovi), je povinen poskytnout insolvenčnímu správci znalecký 

posudek vypracovaný k ocenění majetku dlužníka a též údaje o zjištěních týkajících 

se hospodářské situace dlužníka, které získal v průběhu exekučního řízení. Orgány veřejné 

správy a osoby uvedené v § 43 odst. 1 InsZ poskytují součinnost insolvenčnímu správci 

bezplatně, přičemž ostatní subjekty povinné k poskytnutí součinnosti mají právo na náhradu 

hotových výdajů.303 Náklady soudního exekutora na vypracování znaleckého posudku jsou 

dle § 169 odst. 1 písm. h) InsZ pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou 

podstatou, a to pouze pokud nebyly uhrazeny v exekučním řízení.304 Jednotlivé formy 

poskytování součinnosti dle § 43 InsZ jsou vymezeny prostřednictvím demonstrativního výčtu 

v § 44 InsZ. Neposkytnou-li orgány veřejné správy nebo další osoby dle § 43 odst. 1 InsZ řádně 

a včas insolvenčnímu soudu nebo insolvenčnímu správci součinnost, odpovídají za jimi 

způsobenou škodu nebo jinou újmu.305 

  

                                                 
300 GRYGAR, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 445. 
301 SEDLÁČEK, D. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční 

zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 581. 
302 § 43 odst. 2 InsZ. 
303 § 43 odst. 2 in fine InsZ. 
304 § 43 odst. 3 in fine InsZ. 
305 § 44 odst. 3 InsZ. 
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5. Soupis majetkové podstaty 

Soupis majetkové podstaty je listina, do níž se zapisuje majetek náležející do majetkové 

podstaty (pro účely této kapitoly dále jen „soupis“).306 Hlavním zdrojem pro zpracování 

soupisu je seznam majetku, který je předkládán dlužníkem společně s insolvenčním 

návrhem,307 případně na základě rozhodnutí insolvenčního soudu.308 Zdrojem pro soupis může 

být též dlužníkovo prohlášení o majetku, prohlášení třetích osob o dlužníkově majetku, 

resp. vlastní šetření insolvenčního správce vykonané mimo jiné za účelem ověření informací 

poskytnutých dlužníkem ohledně jeho majetku.309 Soupis plní v insolvenčním řízení 

významnou roli, a to zejména při řešení úpadku konkursem, resp. při oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty, v jejichž průběhu je veškerý majetek dlužníka, resp. majetek, který dlužník 

nabyl před tím, než nastaly účinky schválení oddlužení, zpeněžován.310 Je-li insolvenčním 

soudem povoleno oddlužení, slouží soupis, resp. charakter aktiv, která jsou do soupisu 

zahrnuta, k rozhodnutí nezajištěných věřitelů o způsobu oddlužení dlužníka.311 Skutečnost, 

že úpadek dlužníka je řešen oddlužením, resp. že je insolvenčním soudem rozhodnuto 

o povolení reorganizace, nemá vliv na povinnost insolvenčního správce provést soupis 

a soustavně jej doplňovat.312 

Insolvenční správce sepíše do soupisu každou věc, která patří, resp. může patřit, do majetkové 

podstaty, a to i když existuje pochybnost o tom, zda tento majetek do majetkové podstaty 

dlužníka skutečně náleží. „Tyto pochybnosti se řeší primárně ve vylučovacím sporu.“313 Soupis 

přitom představuje právní podklad pro zpeněžení majetku, který náleží do majetkové podstaty. 

Jinými slovy, zpeněžen může být pouze ten majetek, který byl do soupisu zapsán.314 Po zápisu 

                                                 
306 § 217 odst. 1 věta první InsZ. 
307 § 104 odst. 1 písm. a) InsZ. 
308 § 128 odst. 3 InsZ. 
309 Shodně GRYGAR, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 460. 
310 Nestanoví-li insolvenční zákon jinak, je soupis listinou, která insolvenčního správce v rámci konkursu 

opravňuje ke zpeněžení majetku, který byl zapsán do soupisu majetkové podstaty (§ 280 InsZ). Na základě soupisu 

insolvenční správce sestavuje zprávu o hospodářské situaci dlužníka dle § 281 odst. 1 InsZ. 
311 Viz § 402 InsZ. Budou-li do majetkové podstaty dlužníka sepsány movité, resp. nemovité věci, přičemž dlužník 

bude mít minimální příjem, budou nezajištění věřitelé s vysokou pravděpodobností hlasovat pro oddlužení 

zpeněžením majetkové podstaty. 
312 STANISLAV, A. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 838. 

Srov. § 331 InsZ. 
313 SEDLÁČEK, D., JIRMÁSEK, T. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. 

a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 590. 
314 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 6. 1998, 

sp. zn. Cpjn 19/98. Srov. § 280 InsZ. 
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majetku do soupisu může osoba s dispozičními oprávněními s tímto majetkem nakládat pouze 

způsobem stanoveným insolvenčním zákonem.315 Jedná-li osoba v rozporu s § 217 odst. 1 InsZ, 

je takovéto právní jednání neplatné dle § 580 odst. 1 ObčZ.316 Okamžik zápisu majetku 

do soupisu nicméně nemá vliv na běh lhůty pro přihlášení pohledávky zajištěného věřitele, 

jehož pohledávka je zajištěna tímto majetkem.317 

Vyhotovení soupisu je výhradně v kompetenci insolvenčního správce, který je oprávněn 

posoudit, zda určitý majetek do majetkové podstaty dlužníka náleží či nikoli. K tomuto 

posouzení není insolvenčním zákonem vyžadován souhlas insolvenčního soudu, věřitelského 

výboru nebo dlužníka.318 Skutečnost, že insolvenční správce neprovádí soupis řádně, může být 

důvodem pro zproštění funkce insolvenčního správce dle § 32 InsZ.319 Naproti tomu 

insolvenční správce nemůže být své funkce zproštěn pro jeho rozhodnutí nevymáhat 

pohledávku dlužníka,320 resp. pro to, že soupis neodpovídá dlužníkovým představám.321 

Neztotožňuje-li se dlužník s rozhodnutím insolvenčního správce nevymáhat dlužníkovu 

pohledávku, je tento dlužník oprávněn ji vymáhat sám, a to za předpokladu, že tato pohledávka 

nebyla do soupisu zahrnuta, resp. již není součástí majetkové podstaty. Nesouhlasí-li věřitel 

s rozhodnutím insolvenčního správce nezahrnout určitý majetek do soupisu, je tento věřitel 

oprávněn obrátit se na insolvenční soud se žádostí o udělení závazného pokynu k zápisu tohoto 

majetku do soupisu dle § 217 odst. 1 věta třetí InsZ. S návrhem na udělení závazného pokynu 

se na insolvenční soud může rovněž obrátit věřitelský výbor.322 

Insolvenční správce provádí soupis „od okamžiku svého ustanovení do funkce, jakmile mu to 

stav zjišťování majetkové podstaty umožní.“323 Je-li na majetek dlužníka prohlášen konkurs, 

insolvenční správce neprodleně po účinnosti usnesení o prohlášení konkursu na majetek 

dlužníka zaměří svoji činnost mimo jiné na provedení soupisu.324 Insolvenční správce zároveň 

soupis kdykoli v průběhu insolvenčního řízení doplňuje, a to v souladu s pokyny insolvenčního 

                                                 
315 § 217 odst. 1 věta druhá InsZ. 
316 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 1. 2018, sp. zn. 104 VSPH 828/2017. 
317 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 7. 2013, sp. zn. 29 NSČR 23/2012. 
318 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 11. 2012, sp. zn. 3 VSPH 503/2012. Insolvenční správce nicméně 

musí být připraven při projednání konečné zprávy obhájit, proč konkrétní majetek nebyl do soupisu zahnut. 
319 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 6. 2014, sp. zn. 2 VSOL 358/2014. 
320 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 6. 2014, sp. zn. 2 VSOL 462/2014. 
321 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 11. 2012, sp. zn. 3 VSPH 503/2012. 
322 § 58 odst. 2 písm. a) InsZ ve spojení s § 11 InsZ. 
323 SEDLÁČEK, D., JIRMÁSEK, T. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. 

a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 589. 
324 § 277 odst. 2 InsZ. 
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soudu a za součinnosti věřitelského výboru.325 Insolvenční správce není omezen jakoukoli 

lhůtou běžící od zahájení insolvenčního řízení, jejímž uplynutím by došlo ke ztrátě oprávnění 

insolvenčního správce zapsat majetek do soupisu. Výjimku představuje pouze lhůta pro podání 

odpůrčí žaloby dle § 239 odst. 3 InsZ.326 

Insolvenční správce je povinen po projednání s věřitelským výborem a poté, co vyrozumí 

insolvenční soud, vyřadit ze soupisu majetkovou hodnotu, která do majetkové podstaty 

nenáleží.327 Insolvenční soud je přitom oprávněn udělit insolvenčnímu správci závazný 

pokyn, aby byl majetek v soupisu ponechán.328 Skutečnost, že se v době vyřazení majetku 

ze soupisu nelze domáhat jeho vyloučení z majetkové podstaty postupem dle § 225 InsZ, 

nezbavuje insolvenčního správce povinnosti tento majetek ze soupisu vyřadit. Institut vyřazení 

majetkových hodnot ze soupisu byl do insolvenčního zákona zařazen s účinností od 1. 1. 2014, 

a to z důvodu potřeby „pojmenovat postup insolvenčního správce v těch případech, kdy 

ze soupisu majetkové podstaty vyčleňuje majetek, jenž do ní nenáležel, a to i když zvítězil 

v incidenčním sporu o příslušnost tohoto majetku k majetkové podstatě, vyjde-li to najevo 

v průběhu insolvenčního řízení.“329 Vyřazením majetku ze soupisu není vyloučena možnost 

jeho opětovného zapsání do tohoto soupisu. 

Insolvenční správce předkládá insolvenčnímu soudu soupis na elektronickém formuláři, jenž 

insolvenční soud zveřejní v insolvenčním rejstříku neprodleně po jeho sestavení, resp. po jeho 

doplnění.330 Na rozdíl od soupisu konkursní podstaty dle § 18 odst. 2 ZKV je soupis 

dle insolvenčního zákona veřejně přístupnou listinou. 

                                                 
325 § 217 odst. 1 věta třetí InsZ. 
326 Shodně STANISLAV, A. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 839. 
327 § 217 odst. 2 věta první InsZ. 
328 SEDLÁČEK, D., JIRMÁSEK, T. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. 

a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 591. 
329 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., 

o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 929. 
330 § 222 odst. 1 a 2 InsZ. Náležitosti a přílohy formuláře soupisu majetkové podstaty stanoví § 12 vyhlášky 

č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení, ve znění 

pozdějších předpisů. Insolvenční správce zasílá insolvenčnímu soudu soupis do datové schránky 

nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem (§ 80a odst. 1 InsZ). 
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S výjimkou majetku nepatrné hodnoty se majetek v soupisu označuje pod jednotlivými 

položkami způsobem umožňujícím jeho identifikaci.331 Na dostatečnou identifikaci majetku 

v soupisu je potřeba klást důraz, a to zejména z důvodu předejití sporů ohledně 

příslušnosti konkrétní majetkové hodnoty do majetkové podstaty.332 Věci hromadné, včetně 

podniku, a soubory věcí se do soupisu zapisují pod jedinou položkou, z níž musí být zřejmé, 

co všechno v den zápisu tohoto majetku do soupisu náleželo do věci hromadné nebo souboru 

věcí. Individuálně určený majetek je do soupisu zapsán např. s uvedením modelu, typu, 

výrobního čísla, registrační značky, materiálu, barvy nebo tvaru. „Genericky určený majetek 

může být nahrazen věcmi stejného druhu a jakosti a je charakterizován počtem, mírou či váhou. 

V tomto smyslu také musí být do majetkové podstaty sepsán.“333 Existují-li pochybnosti o tom, 

jaký majetek byl do soupisu zapsán, je nutné provést výklad této části soupisu v souladu 

s výkladovými pravidly právního jednání dle § 555 a násl. ObčZ. Není-li možné ani poté 

majetek identifikovat, nevyvolává v této části soupis právní účinky.334 

Součástí soupisu je i ocenění jeho jednotlivých položek insolvenčním správcem.335 Požádá-li 

o to věřitelský výbor, který k tomu současně poskytne finanční zajištění, provede ocenění 

namísto insolvenčního správce znalec.336 Jedná-li se o ocenění obtížně ocenitelného majetku, 

je insolvenční správce oprávněn zadat ocenění tohoto majetku znalci i bez předchozí žádosti 

věřitelského výboru.337 Pokud lze předpokládat, že náklady na znalecké ocenění převýší přínos 

pro majetkovou podstatu získaný tímto oceněním, je pro provedení ocenění znalcem opět nutná 

žádost věřitelského výboru. Insolvenční správce zadá ocenění znalci vždy v případě, že 

je uplatněno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění, resp. má-li být majetková podstata, 

dlužníkův podnik nebo jeho část zpeněžena jedinou smlouvou.338 Je-li úpadek dlužníka řešen 

reorganizací, uplatní se postup dle § 153 odst. 1 InsZ. 

                                                 
331 „Pojem „majetek nepatrné hodnoty“ zahrnuje majetek odhadnutý insolvenčním správcem v řádu desítek nebo 

stovek korun.“ (viz STANISLAV, A. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., 

ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 841). 
332 GRYGAR, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 465. 
333 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 103 VSPH 143/2015. 
334 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 1. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1003/2009. 
335 Insolvenční správce při oceňování položek soupisu vychází z účetnictví či evidence dlužníka vedené dle zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, či z jiných dostupných informací. 
336 § 219 odst. 2 InsZ. 
337 Obtížně ocenitelným majetkem se rozumí majetek, který insolvenční správce sepsal do soupisu, nicméně není 

schopen zcela kvalifikovaně posoudit jeho hodnotu. Jedná se např. o umělecké předměty. 
338 § 219 odst. 3 InsZ. 
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Součástí soupisu je vždy i uvedení dne a důvodu zápisu konkrétní položky do soupisu, 

resp. uvedení dne a důvodu jejího vyloučení. Důvodem pro zápis majetku do soupisu může být 

např. účetní evidence dlužníka, důvodem pro jeho vyloučení např. neprodejnost věci 

či nedobytnost pohledávky.339 Požádá-li o to insolvenční správce, je dlužník povinen písemně 

potvrdit úplnost a správnost soupisu.340 Uvede-li dlužník důvody, pro které nepovažuje soupis 

nebo jeho část za správný, je dlužník oprávněn toto potvrzení písemně odmítnout. Rozhodne-li 

o tom insolvenční soud, lze v případech stanovených zákonem upustit od soupisu nebo 

od ocenění majetku, který insolvenční správce do soupisu zapsal.341 Po právní moci tohoto 

rozhodnutí předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu zprávu o stavu majetku 

náležejícího do majetkové podstaty. 

Zapíše-li insolvenční správce do soupisu majetek, který nenáleží dlužníku, resp. majetek, jehož 

zahrnutí do majetkové podstaty je sporné, poznamená insolvenční správce do soupisu, komu 

zapsaný majetek náleží, resp. kdo k němu uplatňuje své právo.342 Je-li do soupisu zapsána 

nemovitá věc evidovaná v katastru nemovitostí, která není ve vlastnictví dlužníka, vyrozumí 

o tom insolvenční správce příslušný katastrální úřad. Obdobný postup se uplatní v případě 

majetku evidovaného v Rejstříku zástav, při jehož zápisu do soupisu vyrozumí insolvenční 

správce Notářskou komoru České republiky, resp. v případě evidence majetku v dalších 

veřejných či neveřejných seznamech, které osvědčují vlastnictví a jiná věcná práva k tomuto 

majetku.343 

Osobu, které sepisovaný majetek náleží, resp. která k majetku zapsanému do soupisu uplatňuje 

své právo, insolvenční správce o zápisu tohoto majetku do soupisu vyrozumí a na její žádost 

jí o tom vydá osvědčení.344 Součástí tohoto vyrozumění je mimo jiné poučení o možnosti podat 

vylučovací žalobu dle § 225 InsZ, a to včetně uvedení počátku běhu lhůty k jejímu podání, 

poučení o následcích zmeškání této lhůty, uvedení osoby, vůči níž má vylučovací žaloba 

                                                 
339 TARANDA, P. In HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 835. 
340 § 221 InsZ. 
341 § 223 InsZ. Insolvenční soud může takovéto rozhodnutí vydat např. v případě prohlášení nepatrného konkursu 

na majetek dlužníka (§ 315 odst. 2 InsZ). 
342 § 224 odst. 1 InsZ. 
343 § 224 odst. 3 InsZ. 
344 § 224 odst. 1 věta druhá InsZ. Obsahové náležitosti písemného vyrozumění o zahrnutí věci, práva, 

pohledávky a jiné majetkové hodnoty do soupisu jsou stanoveny v § 13a vyhlášky č. 311/2007 Sb., 

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

ve znění pozdějších předpisů. 
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směřovat a označení soudu, u něhož má být vylučovací žaloba podána.345 Insolvenční zákon 

výslovně nestanoví lhůtu, ve které je insolvenční správce povinen výše uvedenou osobu 

vyrozumět o zahrnutí majetku do soupisu. Lze se domnívat, že insolvenční správce je tak 

povinen učinit neprodleně poté, co tento majetek bude do soupisu zapsán. 

5.1. Vyloučení majetku z majetkové podstaty 

Osoba, která tvrdí, že určitý majetek neměl být do soupisu zahrnut z toho důvodu, že to vylučuje 

její právo k majetku či jiný důvod vylučující zahrnutí tohoto majetku do soupisu, je oprávněna 

domáhat se rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty, a to prostřednictvím 

tzv. vylučovací (excindační) žaloby podané u insolvenčního soudu. 346 Spor o vyloučení věci, 

práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku 

zpeněžení dle § 225 odst. 6 InsZ se řadí mezi incidenční spory.347 Lze-li jednoznačně 

konstatovat, že příslušný majetek neměl být do soupisu vůbec zařazen, je osoba dotčená 

sepisem tohoto majetku do soupisu oprávněna podat podnět insolvenčnímu soudu k vydání 

pokynu k vyjmutí majetkové hodnoty z majetkové podstaty.348 

Podstatou vylučovací žaloby je závazným způsobem vyřešit otázku, zda byl předmětný majetek 

do soupisu pojat oprávněně, resp. zda neexistuje silnější právo jiné osoby, které soupis tohoto 

majetku a jeho následné zpeněžení vylučuje.349 Jinými slovy, vylučovací žalobou se pro 

poměry insolvenčního řízení s definitivní platností vymezuje příslušnost určitého majetku 

k majetkové podstatě dlužníka.350 Vylučovací žaloba je svou povahou žalobou určovací, 

naléhavý právní zájem plyne přímo z § 225 odst. 1 InsZ, a tedy se v řízení o vylučovací žalobě 

neprokazuje, resp. nezkoumá.351 

                                                 
345 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 29 Cdo 4034/2011, ve kterém Nevyšší soud ČR 

dále dovodil, že „chybí-li ve vyrozumění některá z těchto podstatných náležitostí, nemůže jeho doručení přivodit 

počátek běhu lhůty k podání vylučovací žaloby dle ustanovení § 225 odst. 2 insolvenčního zákona a v důsledku 

tohoto ani následek uvedený v ustanovení § 225 odst. 3 insolvenčního zákona.“ 
346 § 221 odst. 1 InsZ. 
347 § 159 odst. 1 písm. b) InsZ. Insolvenční zákon, ve znění platném a účinném ke dni uzavření rukopisu této 

diplomové práce, odkazuje v § 159 odst. 1 písm. b) InsZ chybně na § 225 odst. 5 InsZ. 
348 ŘEHÁČEK, O. Právní důsledky soupisu majetku třetích osob do majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním 

řízení a možnosti právní obrany. Bulletin advokacie. 2011, č. 6, s. 34. Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 30. 3. 2015, sp. zn. 29 Cdo 3213/2010. 
349 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 29 Cdo 4034/2011 nebo rozsudek Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 3931/2013. 
350 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 683/2011. 
351 Tamtéž. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrsgi2q
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrsgi2q
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Předmětem vylučovací žaloby může být pouze jednotlivě určitelný majetek.352 Peněžité plnění 

může být předmětem vylučovací žaloby v případě, že se jedná o náhradní peněžité plnění 

získané insolvenčním správcem za zpeněžený majetek, který náležel do majetkové podstaty 

a který by jinak sám byl, resp. mohl být, předmětem vylučovací žaloby.353 

Vylučovací žalobu lze podat do 30 dnů ode dne, kdy bylo osobě dle § 225 odst. 1 InsZ doručeno 

vyrozumění dle § 224 odst. 1 InsZ. Lhůta pro podání vylučovací žaloby je zachována, dojde-li 

žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.354 Jedná se o prekluzivní lhůtu 

hmotněprávní,355 jejíž zmeškání nelze prominout.356 Aktivní věcná legitimace k podání 

vylučovací žaloby je dána již zápisem majetkové hodnoty do soupisu, tj. nikoli až výzvou 

insolvenčního správce dle § 224 odst. 1 InsZ.357 Nevyrozumí-li insolvenční správce osobu 

oprávněnou podat vylučovací žalobu o zahrnutí majetku do soupisu, lze vylučovací žalobu 

podat až do zpeněžení předmětného majetku.358 

Insolvenční soud může vylučovací žalobě vyhovět za předpokladu, že vylučovací žaloba byla 

podána osobou odlišnou od dlužníka; žalovaným je insolvenční správce;359 věc byla 

insolvenčním správcem skutečně pojata do soupisu; věc je nadále v soupisu zapsána; osoba 

domáhající se vyloučení věci z majetkové podstaty prokázala, že věc neměla být do soupisu 

zařazena a že právo, které vylučovalo zapsání tohoto majetku do soupisu, náleží právě jí.360 

Osoba domáhající se vyloučení majetku z majetkové podstaty je k podání vylučovací žaloby 

aktivně věcně legitimována za předpokladu, že zápis majetkové hodnoty do soupisu zasahuje 

                                                 
352 „Domoci se vyloučení peněžních prostředků z majetkové podstaty dlužníka z titulu ochrany vlastnického práva 

by bylo možno pouze tehdy, pokud by předmětem vylučovací žaloby bylo vyloučení jednotlivě určitelných bankovek 

či mincí.“ (viz rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 10. 2009, sp. zn. 13 Cmo 2/2009). V tomto 

rozsudku Vrchní soud v Olomouci dále konstatoval, že žalobce (vylučovatel) není oprávněn domáhat se vyloučení 

finančních prostředků z majetkové podstaty, jež byly převedeny bankovním převodem z účtu vylučovatele na účet 

dlužníka, a to ani pokud se jedná o jediné finanční prostředky, které byly v rozhodné době na účet dlužníka zaslány. 
353 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 12. 2005, sp. zn. 29 Odo 1005/2003. 
354 Bude-li vylučovací žaloba podána u jiného než věcně a místně příslušného soudu, bude tento soud postupovat 

dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu (viz § 104a OSŘ, resp. § 105 OSŘ). Nicméně, aby byla 

třicetidenní lhůta pro podání vylučovací žaloby zachována, musel by být spis s vylučovací žalobou doručen 

insolvenčnímu (věcně a místně příslušnému) soudu nejpozději poslední ten této lhůty (viz JIRMÁSEK, T. 

In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 606). 
355 GRYGAR, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 480. 
356 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 1. 2013, sp. zn. 11 VSOL 83/2012. 
357 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 683/2011. Srov. stanovisko 

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 6. 1998, sp. zn. Cpjn 19/98. 
358 TARANDA, P. In HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 842. 
359 Insolvenční věřitel má jako vedlejší účastník řízení právní zájem na straně žalovaného insolvenčního správce 

na výsledku řízení o vyloučení věci z majetkové podstaty (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2017, 

sp. zn. 29 ICdo 119/2016). 
360 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2002, sp. zn. 29 Cdo 2086/2000. 
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do její právní sféry.361 Závěr, že dlužník není oprávněn k podání vylučovací žaloby „vychází 

z ustáleného a letitého chápání vylučovací (excindační) žaloby (…) jako procesního nástroje, 

jejímž prostřednictvím vede „podstata“ (…), spor s osobou, jež si na tento majetek činí nárok 

proto, že úpadci (…) nenáleží, přičemž jde o osobu (vylučovatele) odlišnou od úpadce.“362 

Nebyla-li vylučovací žaloba podána včas, stanovuje insolvenční zákon nevyvratitelnou právní 

domněnku, že předmětný majetek je do soupisu pojat oprávněně.363 Nevyvratitelná domněnka 

oprávněnosti pojetí majetku do soupisu nastává též v případě, že insolvenční soud vylučovací 

žalobu zamítl, odmítl, nebo řízení o vylučovací žalobě zastavil.364 Jinými slovy, nevyvratitelná 

právní domněnka dle § 225 odst. 3 InsZ nastane, bude-li insolvenčním soudem pravomocně 

rozhodnuto na základě včas podané vylučovací žaloby o tom, že se majetek vylučuje 

z majetkové podstaty. O otázce oprávněnosti zápisu majetkové hodnoty do soupisu může 

rozhodovat pouze insolvenční soud. Jiný než insolvenční soud není oprávněn posoudit 

příslušnost majetkové hodnoty do majetkové podstaty, a to ani jako otázku předběžnou.365 

Osoba, která by byla jinak oprávněna k podání vylučovací žaloby, se po marném uplynutí lhůty 

dle § 225 odst. 2 InsZ nemůže již jakýmkoli jiným způsobem domoci vyloučení majetku 

z majetkové podstaty.366 Tato osoba rovněž nemůže žádným způsobem zvrátit proces zpeněžení 

majetku či rozdělení výtěžku jeho zpeněžení mezi insolvenční věřitele, resp. úspěšně 

zpochybnit nabytí vlastnického práva k tomuto majetku osobou, která jej nabyla v rámci 

procesu zpeněžení v insolvenčním řízení.367 Tato právní úprava chrání nabyvatele zpeněžené 

věci na úkor jejího skutečného vlastníka, jehož vlastnictví zaniká. Dobrá víra insolvenčního 

správce není rozhodující, stejně jako to, že věc měl dlužník jen v držbě.368 

V režimu zákona o konkursu a vyrovnání Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 29. 7. 2004, 

sp. zn. 29 Odo 394/2002, dovodil, že nemá-li správce či konkursní soud vědomost o existenci 

osoby, která by se mohla domáhat rozhodnutí, že majetek se z konkursní podstaty vylučuje 

                                                 
361 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 683/2011. 
362 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 8. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1390/2007. 
363 Někteří autoři komentářové literatury zastávají názor, že se jedná o domněnku vyvratitelnou (viz JIRMÁSEK, 

T. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 609). 
364 § 255 odst. 3 InsZ. 
365 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 11. 2014, sp. zn. 21 Cdo 953/2014. 
366 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 29 Cdo 4034/2011. 
367 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 29 Odo 12/2005, v němž Nejvyšší soud ČR dále 

rozhodl, že dokud nedojde ke zpeněžení předmětného majetku, zůstává osobě, která byla oprávněna k podání 

vylučovací žaloby, zachováno vlastnické právo i po zmeškání lhůty pro její podání. Bude-li zrušen konkurs 

bez zpeněžení tohoto majetku, bude právo nakládat s předmětným majetkem této osobě navráceno. 
368 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 4. 2014, sp. zn. 22 Cdo 427/2013. 
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a současně neexistují žádné pochybnosti o příslušnosti majetku ke konkursní podstatě, lze 

takovýto majetek v insolvenčním řízení zpeněžit. Objeví-li se poté, co majetek opustil 

konkursní podstatu v důsledku zpeněžení, osoba, která by jinak měla nárok na podání 

excindační žaloby, je tato osoba oprávněna podat žalobu na vyloučení peněžitého plnění 

z majetkové podstaty získaného insolvenčním správcem za zpeněžený majetek.369 Pokud 

se v konkursní podstatě nenachází již ani výtěžek zpeněžení, a to z důvodu jeho použití 

k uspokojení pohledávek jednotlivých insolvenčních věřitelů, má osoba, která by jinak byla 

oprávněna k podání vylučovací žaloby, právo domáhat se vůči věřitelům, kterým byl výtěžek 

zpeněžení rozdělen, vydání tohoto výtěžku prostřednictvím tzv. žaloby z lepšího práva. 

Dle tohoto rozsudku Nejvyššího soudu ČR „jde o jeden z případů, kdy zákon konstrukcí výše 

popsané nevyvratitelné domněnky prolamuje zásadu, podle které nikdo nemůže převést 

na jiného více práv než má sám.“ Jinými slovy, osoba, na kterou insolvenční správce převedl 

majetek náležející do majetkové podstaty v rámci procesu zpeněžování majetkové podstaty 

v insolvenčním řízení, se stává vlastníkem tohoto majetku bez ohledu na skutečnost, že posléze 

vyjde najevo, že vlastnické právo k tomuto majetku náleželo v době zpeněžení jiným 

osobám.370 

Insolvenční správce nesmí v průběhu plynutí lhůty k podání vylučovací žaloby a po dobu řízení 

o vylučovací žalobě, a to až do jeho pravomocného skončení, zpeněžit majetek, který 

je předmětem vylučovací žaloby, ani s ním jinak nakládat.371 To neplatí, nakládá-li insolvenční 

správce s majetkem za účelem odvrácení bezprostředně hrozící újmy, která hrozí tomuto 

majetku, případně dá-li k tomu po podání vylučovací žaloby souhlas žalobce. Formu tohoto 

souhlasu insolvenční zákon nestanovuje, nicméně komentářová literatura doporučuje udělení 

souhlasu formou písemné dohody, která má být projednána s věřitelským výborem 

a insolvenčním soudem.372 Jedná-li se o majetek, vůči němuž je uplatňováno zajištění, je k této 

dohodě nutné i stanovisko zajištěného věřitele.373 Zpeněží-li insolvenční správce majetek 

náležející do majetkové podstaty v rozporu s § 225 odst. 4 InsZ, může být takovéto jednání 

důvodem pro zproštění funkce insolvenčního správce.374 Před pravomocným skončením řízení 

                                                 
369 Tato osoba tak není oprávněna k podání žaloby na určení vlastnického práva, která bude založena na důvodech 

vylučujících majetek z konkursní podstaty. 
370 Tento závěr se uplatní i za účinnosti insolvenčního zákona. (viz ŘEHÁČEK, O. Právní důsledky soupisu 

majetku třetích osob do majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení a možnosti právní obrany. Bulletin 

advokacie. 2011, č. 6, s. 35). 
371 § 225 odst. 4 InsZ. 
372 STANISLAV, A. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 853. 
373 Tamtéž, s. 854. 
374 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 6. 2014, sp. zn. 2 VSOL 358/2014. 
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o vylučovací žalobě lze nakládat s majetkem, jenž je předmětem vylučovací žaloby , určil-li tak 

insolvenční soud z důvodů hodných zvláštního zřetele v rozhodnutí, jímž vylučovací žalobu 

zamítl, odmítl, nebo řízení o ní zastavil.375 Tento postup bude insolvenční soud využívat 

zejména u vylučovacích žalob podávaných pouze za účelem obstrukčního jednání 

způsobujícího průtahy v procesu zpeněžení, jejichž následkem může být eventuálně poškození 

majetkových hodnot náležejících do majetkové podstaty.376 Z výtěžku zpeněžení majetku, který 

byl předmětem vylučovací žaloby, mohou být nicméně insolvenční věřitelé uspokojeni až 

po pravomocném skončení řízení o vylučovací žalobě. 

Zákaz formulovaný v § 225 odst. 5 InsZ nebrání insolvenčnímu správci, aby v průběhu řízení 

o vylučovací žalobě přesunul peněžité plnění, jež je předmětem vylučovací žaloby, na separátní 

bankovní účet. Podstatné však je, aby insolvenční správce s tímto peněžitým plněním 

nenakládal způsobem, jenž by učinil vylučovací žalobu bezpředmětnou.377 V průběhu řízení 

o vylučovací žalobě je insolvenční správce oprávněn majetkovou hodnotu, která je předmětem 

tohoto řízení, držet, užívat a požívat její plody a užitky, a tedy např. takovýto majetek 

pronajímat a za jeho pronájem inkasovat nájemné.378 Rozhodne-li insolvenční soud tak, 

že vylučovací žalobě vyhoví, je vylučovatel oprávněn domáhat se vůči insolvenčnímu správci 

vydání bezdůvodného obohacení vzniklého tím, že majetková podstata po určitou dobu užívala 

majetkovou hodnotu, jež do ní nenáležela.379 Tímto nicméně není dotčeno pravidlo stanovené 

v § 217odst. 1 InsZ, tj. že v době, kdy jsou majetkové hodnoty zapsané v soupisu, může s těmito 

majetkovými hodnotami nakládat způsobem stanoveným insolvenčním zákonem pouze osoba 

s dispozičními oprávněními ve vztahu k majetkové podstatě. Vyjde-li po zpeněžení majetku 

najevo, že majetek neměl být do soupisu pojat, má vlastník této věci právo na vydání výtěžku 

zpeněžení a případně na náhradu škody, která zpeněžením tohoto majetku vznikla.380 

Vyhoví-li insolvenční soud vylučovací žalobě, vyznačí insolvenční správce v soupisu den 

a důvod vyloučení tohoto majetku ze soupisu.381 Spory o vyloučení majetkové hodnoty 

z majetkové podstaty a spory o vydání výtěžku zpeněžení dle § 225 odst. 6 InsZ mohou 

                                                 
375 § 225 odst. 5 InsZ. 
376 GRYGAR, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 481. 
377 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. 29 Cdo 704/2012. 
378 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2002, sp. zn. 29 Cdo 2086/2000. 
379 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 5. 2015, sp. zn. 29 Cdo 1143/2013. 
380 § 225 odst. 6 InsZ. 
381 § 220 InsZ. 
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v případech stanovených v § 159 odst. 4 InsZ pokračovat i po skončení insolvenčního řízení.382 

Účastníkem řízení se v těchto případech namísto insolvenčního správce stává dlužník.383 

Zjistí-li insolvenční správce, že dlužník převedl majetek náležející do majetkové podstaty 

na třetí osobu na základě neúčinného právního úkonu, není insolvenční správce oprávněn sepsat 

tento majetek do majetkové podstaty, a to až do doby pravomocného rozhodnutí insolvenčního 

soudu, kterým bude odpůrčí žalobě vyhověno.384 Účelem tohoto postupu je tak zejména zamezit 

vedení duplicitních incidenčních sporů, tj. žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty 

a odpůrčí žaloby. Sepsal-li insolvenční správce majetek, jenž je předmětem řízení o odpůrčí 

žalobě bez toho, aby disponoval pravomocným rozhodnutím insolvenčního soudu, kterým bylo 

odpůrčí žalobě vyhověno, lze takovýto majetek vyloučit z majetkové podstaty na základě 

vylučovací žaloby.385 Nicméně má-li insolvenční správce pochybnosti o tom, zda věc, která by 

mohla náležet do majetkové podstaty, byla dlužníkem zcizena na základě neplatného 

či neúčinného právního úkonu, zahrne insolvenční správce věc do soupisu a současně podá 

odpůrčí žalobu. Insolvenční soud následně řízení o odpůrčí žalobě a případné řízení 

o vylučovací žalobě spojí ke společnému projednání.386 

5.2. Vynětí majetku z majetkové podstaty 

Jde-li o majetkovou hodnotu, která do majetkové podstaty nenáleží dle § 207 a 208 InsZ, 

je dlužník oprávněn podat návrh na vynětí této majetkové hodnoty z majetkové podstaty 

dle § 226 InsZ. „Toto právo je výhradním právem dlužníka; třetími osobami uplatňováno být 

nemůže.“387 Má-li dlužník za to, že do majetkové podstaty byla zahrnuta majetková hodnota, 

která nepodléhá režimu dle § 412 odst. 1 písm. b) InsZ, je i v tomto případě dlužník oprávněn 

podat návrh na vynětí této majetkové hodnoty z majetkové podstaty.388 

                                                 
382 Insolvenční zákon, ve znění platném a účinném ke dni uzavření rukopisu této diplomové práce, odkazuje 

v § 159 odst. 1 písm. b) InsZ chybně na § 225 odst. 5 InsZ. 
383 § 159 odst. 5 InsZ. 
384 § 239 odst. 4 InsZ. Výjimku budou představovat právní úkony neúčinné dle § 246 odst. 2 InsZ, jejichž 

neúčinnost se nezakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o odpůrčí žalobě insolvenčního správce. 
385 JIRMÁSEK, T. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční 

zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 610. 
386 Tamtéž, s. 611. 
387 KOZÁK, J. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 866. Třetí osoby 

nicméně mají možnost podat vylučovací žalobu. 
388 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 29 NSČR 33/2016. Jedná se tedy o další důvod 

pro vynětí majetku z majetkové podstaty postupem dle § 226 InsZ, který není v tomto ustanovení výslovně uveden. 
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Návrh, prostřednictvím kterého dlužník uplatňuje vynětí majetku z majetkové podstaty, činí 

dlužník vůči insolvenčnímu správci, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo 

při náležité pečlivosti dozvědět měl, že majetková hodnota byla zahrnuta do soupisu. Pojem 

bez zbytečného odkladu lze vyložit jako „velmi krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, 

neprodlené, bezprostřední či okamžité jednání směřující ke splnění povinnosti.“389 

Lze konstatovat, že dlužník se dozvěděl, resp. při náležité pečlivosti se měl dozvědět, o zahrnutí 

majetkové hodnoty do soupisu nejpozději bezprostředně po zveřejnění tohoto soupisu 

v insolvenčním rejstříku.390 „Domáhat se nařízení předběžného opatření, jímž má být 

zasahováno do zpeněžování jeho majetku, však dlužník oprávněn není.“391 

V návrhu, který musí obsahovat obecné náležitosti podání dle § 42 odst. 4 OSŘ, musí dlužník 

majetek, jehož vynětí z majetkové podstaty navrhuje, označit a uvést skutečnosti, ze kterých 

vyplývá, že majetková hodnota neměla být do soupisu zapsána. S ohledem na lhůtu stanovenou 

v § 226 odst. 1 InsZ, tj. bez zbytečného odkladu, je žádoucí, aby dlužník v rámci tohoto návrhu 

uvedl rovněž datum, kdy se o zapsání majetku do soupisu dozvěděl. Neúplný nebo vadný návrh, 

který nebude ani po výzvě insolvenčního správce v jím stanovené lhůtě opraven nebo doplněn, 

insolvenční soud odmítne.392 O tom musí být dlužník v rámci výzvy insolvenčního správce 

poučen. Bude-li podán včasný, úplný a bezvadný návrh, vyzve insolvenční správce věřitelský 

výbor k vyjádření k tomuto návrhu.393 Insolvenční správce s přihlédnutím ke stanovisku 

věřitelského výboru rozhodne, zda návrhu na vynětí majetku z majetkové podstaty vyhoví, 

či nikoli. Rozhodne-li se insolvenční správce návrhu dlužníka vyhovět, vyhotoví aktualizovaný 

soupis s doplněním dne a důvodu, pro který byl majetek z majetkové podstaty vyňat.394 

Aktualizovaný soupis zašle poté insolvenčnímu soudu, který jej zveřejní v insolvenčním 

rejstříku. „Má-li insolvenční správce vyňatou věc v držení, je povinen ji bez zbytečného odkladu 

vydat dlužníkovi.“395 Rozhodne-li se insolvenční správce návrhu dlužníka dle § 226 InsZ 

nevyhovět, předloží jej insolvenčnímu soudu se stanoviskem věřitelského výboru a se zprávou 

o důvodech, pro které majetek z majetkové podstaty nebyl vyňat. Dlužník má právo 

se k důvodům nevyhovění jeho návrhu vyjádřit.396 O návrhu na vynětí majetku z majetkové 

                                                 
389 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 12. 2013, sp. zn. 32 Cdo 2484/2012. 
390 GRYGAR, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 486. 
391 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. 2 VSPH 218/2011. 
392 § 226 odst. 2 in fine InsZ. 
393 § 226 odst. 4 InsZ. 
394 § 220 InsZ. 
395 JIRMÁSEK, T. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční 

zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 616. 
396 § 226 odst. 4 in fine InsZ. 
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podstaty rozhoduje insolvenční soud v rámci své dohlédací činnosti.397 Na rozdíl od obecného 

pravidla stanoveného v § 91 InsZ je odvolání proti tomuto rozhodnutí insolvenčního soudu 

přípustné, oprávněn odvolat se proti němu je nicméně pouze dlužník.398 Od podání návrhu 

na vynětí majetku z majetkové podstaty do rozhodnutí insolvenčního soudu o tomto návrhu 

nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, který je předmětem tohoto návrhu, a to s výjimkou 

situací popsaných v § 225 odst. 4 a 5 InsZ. Zpeněží-li insolvenční správce majetek v rozporu 

s § 226 odst. 5 InsZ, může být takovéto jednání insolvenčního správce důvodem pro zproštění 

funkce insolvenčního správce dle § 32 InsZ.399 

Kdykoli v průběhu insolvenčního řízení může insolvenční správce vyjmout z majetkové 

podstaty majetkové hodnoty, které nemohou sloužit k uspokojení věřitelů, nebo majetek, 

na který se vztahuje rozhodnutí o zajištění vydané v trestním řízení a k jehož zpeněžení nebyl 

udělen souhlas příslušným orgánem činným v trestním řízení.400 Bude se jednat zejména o věci 

zcela neprodejné, resp. o nedobytné pohledávky; věci, jejichž výnosy z prodeje nebudou 

významným přínosem pro majetkovou podstatu; věci, jejichž údržba přesahuje výši výnosu 

ze zpeněžení těchto věcí, resp. jejichž náklady na prodej jsou vyšší než výnos z jejich 

prodeje.401 Insolvenční správce tak bude moci vyjmout z majetkové podstaty postupem 

dle § 227 InsZ majetek se zápornou majetkovou hodnotou, tedy „například nemovitosti 

kontaminované škodlivými látkami a působící další škody na životním prostředí.“402 Insolvenční 

správce může vyjmout majetek z majetkové podstaty postupem dle § 227 InsZ po předchozím 

souhlasu věřitelského výboru a insolvenčního soudu.403 Souhlas insolvenčního soudu ani 

věřitelského výboru nebude vyžadován při řešení úpadku dlužníka nepatrným konkursem,404 

resp. oddlužením.405 Majetek z majetkové podstaty by měl insolvenční správce vyjmout až 

po předchozím pokusu o zpeněžení tohoto majetku.406 Insolvenční soud uděluje souhlas 

s vyjmutím majetku z majetkové podstaty usnesením, proti kterému není odvolání přípustné.407 

                                                 
397 § 226 odst. 5 InsZ. 
398 STANISLAV, A. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 861. 
399 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 6. 2014, sp. zn. 2 VSOL 358/2014. 
400 § 227 InsZ. 
401 GRYGAR, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 490. 
402 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, s. 346. 
403 § 227 in fine InsZ. 
404 § 315 odst. 1 písm. c) InsZ. 
405 § 398 odst. 8 InsZ. 
406 TARANDA, P In HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 847. 
407 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 1. 2010, sp. zn. 29 NSČR 37/2009. 
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Insolvenční věřitelé mohou nicméně svůj nesouhlas s postupem insolvenčního správce, který 

vyjmul majetkovou hodnotu z majetkové podstaty, vyjádřit prostřednictvím námitek 

proti konečné zprávě dle § 304 odst. 2 InsZ.408 Vydá-li insolvenční soud usnesení, jímž bude 

vysloven souhlas s vyjmutím majetku z majetkové podstaty, předloží insolvenční správce 

insolvenčnímu soudu aktualizovaný soupis s uvedením dne a důvodu tohoto vyjmutí.409 

Po vyjmutí majetku z majetkové podstaty může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci 

povinnost podat o tom insolvenčnímu soudu a věřitelskému výboru zprávu. Vyjmutí majetku 

z majetkové podstaty nebrání, aby byl tento majetek do soupisu opětovně zapsán.410 Může 

se tak stát například v případě, pokud se objeví zájemce o koupi původně neprodejné věci. 

Takovéto situace nicméně budou zřejmě spíše výjimečné. 

  

                                                 
408 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 4. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3271/2012. 
409 § 220 InsZ. 
410 Po vyjmutí majetku z majetkové podstaty postupem dle § 227 InsZ nicméně může s tímto majetkem disponovat 

dlužník. 
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6. Nakládání s majetkovou podstatou 

Nakládání s majetkovou podstatou je insolvenčním zákonem definováno prostřednictvím 

demonstrativního výčtu právních jednání v § 228 InsZ.411 Účelem zavedení zákonné definice 

pojmu nakládání s majetkovou podstatou bylo zejména odstranit výkladové nejasnosti ohledně 

toho, jaké právní jednání lze pod tento pojem podřadit.412 Zákon o konkursu a vyrovnání totiž 

žádné vymezení pojmu nakládání s majetkovou podstatou neobsahoval. 

Osobu, které v průběhu insolvenčního řízení přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou 

ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá, označuje insolvenční zákon jako osobu 

s dispozičními oprávněními.413 Nakládá-li s majetkovou podstatou insolvenční správce, „jedná 

se o vlastní výkon správy cizího majetku, který podléhá dohlédací činnosti insolvenčního 

soudu.“414 Je-li osobou s dispozičními oprávněními insolvenční správce, aplikuje se podpůrně 

občanskoprávní úprava plné správy cizího majetku, a to v rozsahu, v jakém to povaha 

insolvenční správy připouští, resp. nevylučuje.415 Nakládáním s majetkovou podstatou se mimo 

jiné rozumí výkon práv a povinností společníka jiné obchodní společnosti spojené s obchodním 

podílem dlužníka zahrnutým do majetkové podstaty.416 V některých typech obchodních 

korporací dle zákona o obchodních korporacích se nicméně dnem právní moci rozhodnutí 

o prohlášení konkursu na majetek společníka obchodní korporace, resp. dnem právní moci 

rozhodnutí o schválení jeho oddlužení, obchodní korporace zrušuje,417 resp. zaniká jeho účast 

v obchodní korporaci.418 Z tohoto důvodu lze konstatovat, že insolvenční správce bude častěji 

nakládat s vypořádacím podílem, než vykonávat práva a povinnosti společníka, resp. člena 

obchodní korporace.419 Co se týče výkonu práv a povinností akcionáře ohledně akcií zahrnutých 

                                                 
411 Dle § 1012 ObčZ má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat vlastník. V souladu 

se syntetickou definicí vlastnického práva lze vlastnické právo definovat jako „právní panství nad věcí jehož 

obsahem je oprávnění vlastníka (…) nakládat s věcí podle své vůle (libovolně), a to co nejobsáhleji, 

za předpokladu, že tím neporušuje zákon nebo právo jiných osob.“ (viz DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. 

Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 30). Oprávnění nakládat 

s majetkem náležejícím do majetkové podstaty nicméně nebude z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení 

náležet v určitých fázích tohoto řízení, resp. při určitém způsobu řešení dlužníkova úpadku, vždy dlužníku. 
412 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), tisk č. 1120. 
413 § 2 písm. g) InsZ. 
414 TARANDA, P. In HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 850. 
415 REHÁČEK, O., VRBA, M. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. 

Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 97. 
416 § 228 písm. c) InsZ. 
417 § 113 odst. 1 písm. e) a f) ZOK a § 119 ZOK. 
418 § 127 odst. 1 písm. a) a b) ve spojení s odst. 2 ZOK a § 610 písm. h) ZOK. 
419 K obchodnímu podílu náležejícímu do majetkové podstaty viz kapitola 3.1. této diplomové práce. 
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do majetkové podstaty, včetně práva hlasovat na valné hromadě akciové společnosti, je 

insolvenční správce oprávněn vykonávat tato práva až do pravomocného rozhodnutí 

insolvenčního soudu o vyloučení těchto akcií z majetkové podstaty. Tento závěr se uplatní též 

v případě, že insolvenční správce tyto akcie nedrží a nemůže je tím pádem předložit.420 

Při nakládání s majetkovou podstatou je insolvenční správce povinen postupovat svědomitě 

a s odbornou péčí.421 „Jedná se o postup správce, který je v souladu s právními předpisy, 

pokyny insolvenčního soudu a věřitelských orgánů a který směruje k ochraně práv věřitelů 

a dalších osob dotčených dlužníkovým úpadkem, zejména pak k maximalizaci výnosu 

insolvenčního řízení pro věřitele dlužníka.“422 Nepostupuje-li insolvenční správce při nakládání 

s majetkovou podstatou s odbornou péčí, resp. při nakládání s majetkovou podstatou poruší 

povinnosti stanovené mu zákonem nebo rozhodnutím soudu, odpovídá insolvenční správce 

za škodu nebo jinou újmu způsobenou dlužníku, věřitelům nebo třetím osobám.423 

Na odpovědnost insolvenčního správce nemá vliv skutečnost, že insolvenční správce použil 

při výkonu své funkce své zaměstnance, zaměstnance dlužníka a právní, ekonomické, resp. jiné 

specializované odborníky. Odpovědnost insolvenčního správce za škodu způsobenou 

při výkonu jeho funkce je odpovědností objektivní.424 Neplní-li insolvenční správce řádně své 

povinnosti nebo nepostupuje-li při výkonu své funkce s odbornou péčí, je insolvenční soud 

oprávněn udělit insolvenčnímu správci pořádkovou pokutu dle § 81 odst. 2 InsZ, případně jej 

zprostit funkce postupem stanoveným v § 32 InsZ. Přesahuje-li protiprávní jednání 

insolvenčního správce svou závažností jedno konkrétní insolvenční řízení, může Ministerstvo 

spravedlnosti ČR zahájit výkon dohledu nad řádným výkonem činnosti insolvenčního správce 

dle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.425 

Vznikne-li věřiteli pohledávka za majetkovou podstatou na základě právního úkonu 

insolvenčního správce, která nemůže být uspokojena z důvodu nedostatku peněžních 

prostředků nacházejících se v majetkové podstatě dlužníka, odpovídá insolvenční správce 

tomuto věřiteli za škodu nebo jinou újmu vzniklou tím, že tato pohledávka nemůže být 

uspokojena.426 Těmito právními úkony insolvenčního správce mohou být např. uzavření 

                                                 
420 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 29 NSČR 51/2014. 
421 § 36 InsZ. 
422 KOZÁK, J. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 127. 
423 § 37 odst. 1 InsZ. 
424 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 7. 2016, sp. zn. 29 ICdo 49/2014. 
425 RICHTER, M. In RICHTER, M., ČUJAN J. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 268. 
426 § 37 odst. 3 InsZ. 
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smlouvy na dodávku energií, archivaci apod.427 Této odpovědnosti se insolvenční správce 

zprostí jen tehdy, prokáže-li, že v době učinění právního úkonu nemohl poznat, že majetková 

podstata nebude stačit k uspokojení této pohledávky. Spor dle § 37 InsZ není incidenčním 

sporem, neboť se jedná o individuální nárok poškozeného vůči insolvenčnímu správci, tj. nikoli 

o nárok majetkové podstaty, a tedy je uplatnitelný i po skončení insolvenčního řízení.428 

Naproti tomu insolvenční správce nenese odpovědnost za nakládání s majetkem, který je 

předmětem vylučovací žaloby dle § 225 InsZ a se kterým není insolvenčnímu správci 

umožněno faktické nakládání osobou uplatňující nárok na vyloučení tohoto majetku 

z majetkové podstaty.429 Od rozhodnutí o úpadku, resp. od okamžiku podání insolvenčního 

návrhu dlužníkem, platí o povinnostech dlužníka s dispozičními oprávněními přiměřeně § 36 

a § 37 InsZ.430 

Náklady na činnosti, ke kterým je insolvenční správce povinen podle zákona, tj. i nakládání 

s majetkovou podstatou dle § 228 InsZ, nebo podle rozhodnutí insolvenčního soudu, jsou 

zahrnuty v odměně insolvenčního správce a insolvenční správce je nese ze svého.431 Výjimečně 

lze splnění těchto činností jinými osobami dle § 40 odst. 2 InsZ hradit z majetkové 

podstaty, a to za předpokladu, že k tomu udělí souhlas insolvenční soud a věřitelský výbor. 

Náklady spojené s využitím právních, ekonomických a jiných specializovaných odborníků 

lze hradit z majetkové podstaty, jen jsou-li předem schváleny věřitelským výborem a jejich 

využití je vzhledem k rozsahu a náročnosti insolvenčního řízení účelné.432 Nejsou-li splněny 

tyto podmínky, nelze náklady na využití specializovaných odborníků hradit z majetkové 

podstaty a insolvenční správce je nese ze svého.433 

                                                 
427 MARŠÍKOVÁ, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 71. 
428 Tamtéž. 
429 STANISLAV, A. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 866. Tento závěr 

se uplatní za předpokladu, že insolvenční správce vynaložil veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, 

aby získal dispozici k tomuto majetku. K nakládání s majetkem náležejícím do majetkové podstaty v době řízení 

o vyloučení majetku z majetkové podstaty dle § 225 InsZ viz kapitola 5.1. této diplomové práce. 
430 § 229 odst. 5 InsZ. 
431 § 39 odst. 2 InsZ. 
432 § 39 odst. 3 InsZ. 
433 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 9. 2012, sp. zn. 2 VSPH 420/2012. 
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Nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené 

se zahájením insolvenčního řízení, povinen zdržet se takového nakládání s majetkovou 

podstatou a s majetkem, který do ní může náležet,434 které by představovalo podstatné změny 

ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku či jeho nikoli zanedbatelné zmenšení.435 

„Účelem tohoto omezení je zajištění majetku dlužníka pro uspokojení věřitelů, ať v rámci 

následně povoleného oddlužení či v případném konkursu.“436 Jinými slovy, dlužník není 

po zahájení insolvenčního řízení zcela omezen v dispozici se svým majetkem, nesmí ale s tímto 

majetkem nakládat způsobem, který by vedl k podstatným změnám majetkové podstaty. 

„Úhradu zálohy na náklady insolvenčního řízení, která by byla získána z prodeje části majetku 

dlužníka, však jistě nelze považovat za činnost, která by byla v neprospěch věřitelů.“437 

V rozporu s § 111 InsZ nebude ani jednání dlužníka spočívající v zaplacení pohledávky věřitele, 

který podal insolvenční návrh, po zahájení insolvenčního řízení.438 

Omezení při nakládání s majetkovou podstatou, resp. s majetkem, který do ní může náležet, 

dle § 111 InsZ, se ruší právní mocí rozhodnutí o schválení oddlužení (§ 407 odst. 2 InsZ), 

zveřejněním rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku (§ 244 a násl. InsZ), 

resp. právní mocí rozhodnutí o povolení reorganizace (§ 330 odst. 1 InsZ). Naproti tomu zákaz 

plnění dluhů podle § 111 odst. 1 InsZ věty druhé trvá v zásadě po celou dobu insolvenčního 

řízení.439 Omezení při nakládání s majetkovou podstatou se netýká úkonů vymezených 

v § 111 odst. 2 InsZ, tj. například úkonů nutných k provozování podniku v rámci obvyklého 

hospodaření. Omezení dle § 111 odst. 1 InsZ se rovněž nevztahuje na uspokojování pohledávek 

za majetkovou podstatou nebo pohledávek jim na roveň postavených. 

Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků 

spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné, ledaže si k nim 

věřitel nebo dlužník vyžádal předem souhlas insolvenčního soudu.440 S výjimkou právních 

úkonů neúčinných dle § 246 odst. 2 InsZ se neúčinnost právních úkonů učiněných dlužníkem 

                                                 
434 Např. na základě neúčinných právních úkonů dle § 235 a násl. InsZ. 
435 § 111 odst. 1 InsZ. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou 

se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku (§ 109 odst. 4 InsZ). 
436 SMOLÍK, P. Oddlužení v právním řádu ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 107. Insolvenční zákon 

pojem nikoli zanedbatelné zmenšení žádným způsobem nedefinuje, a tak je nutno jej vykládat zejména s ohledem 

na hodnotu a rozsah aktiv náležejících do majetkové podstaty v konkrétním insolvenčním řízení. 
437 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 9. 2010, sp. zn. 1 VSPH 723/2010. 
438 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 3. 2009, sp. zn. 2 VSOL 185/2008. 
439 SPRINZ, P. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční 

zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 296. 
440 Souhlas insolvenčního soudu lze považovat za posílení právní jistoty při aplikaci § 111 InsZ (viz KOZÁK, J. 

In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. 

Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 390). 
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poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, zakládá rozhodnutím 

insolvenčního soudu o odpůrčí žalobě.441 Rozhodnutí insolvenčního soudu o neúčinnosti 

právních úkonů dle § 235 a násl. InsZ má konstitutivní povahu.442 Právní úkony, které dlužník 

učinil v rozporu s § 111 InsZ, jsou však neúčinné pouze za předpokladu, že byl posléze zjištěn 

úpadek dlužníka.443 

Od podání insolvenčního návrhu do rozhodnutí, kterým se zjišťuje úpadek dlužníka, není 

v zásadě zakázáno ani započtení. Jelikož z povahy započtení plyne, že se jedná o úkon 

ekvivalentní, nelze považovat započtení, k němuž došlo poté, co nastaly účinky spojené 

se zahájením insolvenčního řízení na majetek dlužníka, za úkon vedoucí k nikoli 

zanedbatelnému zmenšení majetku náležejícího do majetkové podstaty. Započtení nicméně 

může vést k podstatné změně ve skladbě, využití nebo určení majetku náležejícího 

do majetkové podstaty.444 

Je-li nutné v době do rozhodnutí o úpadku zabránit změnám v rozsahu majetkové podstaty 

v neprospěch věřitelů, lze nakládání dlužníka s majetkovou podstatou omezit nařízením 

předběžného opatření dle § 113 InsZ. Toto ustanovení lze aplikovat pouze za předpokladu, 

že omezení dlužníka při nakládání s majetkovou podstatou plynoucí z § 111 odst. 1 InsZ nelze 

považovat za dostatečné, resp. pokud dlužník tato omezení nerespektuje, nebo existuje-li 

důvodná obava, že je respektovat nebude.445 Důvodem nařízení předběžného opatření nicméně 

nemůže být pouze existence subjektivní obavy z nerespektování omezení dle § 111 InsZ 

ze strany dlužníka.446 Pokud bylo předběžným opatřením dle § 113 InsZ nařízeno, aby dlužník 

nenakládal s nemovitou věcí, která je evidována v katastru nemovitostí, pozbývá návrh 

na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, o němž dosud nebylo příslušným 

katastrálním úřadem pravomocně rozhodnuto, své právní účinky.447 

Nařídil-li insolvenční soud předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání 

s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111 InsZ, ustanoví předběžným 

opatřením předběžného správce, a to i bez návrhu.448 Insolvenční soud může předběžného 

správce ustanovit i pokud to odůvodňuje rozsah majetkové podstaty, resp. jiné, stejně závažné 

                                                 
441 Viz kapitola 2.1.2. a 2.1.3. této diplomové práce. 
442 ZAHRADNÍKOVÁ, R. In HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2018, s. 406. 
443 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 29 NSČR 67/2014. 
444 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 11. 2018, sp. zn. 29 ICdo 85/2017. 
445 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 10. 2008, sp. zn. 2 VSPH 144/2008. 
446 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 12. 2014, sp. zn. 1 VSPH 2096/2014. 
447 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 9. 2015, sp. zn. 4 VSPH 1331/2015. Srov. § 76f odst. 2 OSŘ. 
448 § 112 odst. 1 InsZ. 
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důvody. „Těmito důvody nemůže být obecné tvrzení o tom, že věřitel má signály o dlužníkově 

nakládání s majetkem v rozporu se zákazem dle § 111 IZ.“449 Jinými slovy, potřebu ustanovení 

předběžného správce je nutné doložit konkrétními poznatky, přičemž z hlediska míry 

dokazování „postačí osvědčení skutečností rozhodných pro posouzení potřeby ustanovit 

předběžného insolvenčního správce.“450 Předběžným správcem zjištěné skutečnosti mohou být 

podkladem pro rozhodování insolvenčního soudu o tom, zda nařídit předběžné opatření 

dle § 113 InsZ.451 „Prověřování případných úkonů dlužníka učiněných v rozporu 

s ust. § 111 odst. 1 IZ (…) neobstojí jako důvod pro ustanovení předběžného insolvenčního 

správce, neboť pokud by dlužník učinil takové úkony, byly by tyto vůči věřitelům neúčinné 

dle § 111 odst. 3 IZ.“452 

6.1. Správa majetkové podstaty 

Insolvenční zákon definuje správu majetkové podstaty v § 230 odst. 1 jako jednání směrující 

k účelům stanoveným v písm. a) až d) předmětného ustanovení. Správa majetkové podstaty 

by přitom měla být prováděna takovým způsobem, aby respektovala zásady insolvenčního 

řízení obsažené v § 5 InsZ.453 Správu majetkové podstaty v insolvenčním řízení vykonává 

osoba s dispozičními oprávněními ve vztahu k majetkové podstatě, tj. dlužník nebo insolvenční 

správce.454 K provedení všech úkonů souvisejících se správou majetku, ve vztahu k němuž 

je insolvenční správce osobou s dispozičními oprávněními, je insolvenční správce povinen 

i v případě, že je úpadek dlužníka řešen oddlužením.455 Nachází-li se v majetkové podstatě 

nemovitá věc, ke které není zřízen přístup, je insolvenční správce v rámci správy majetkové 

podstaty oprávněn ke zřízení práva odpovídající právu věcného břemene cesty k této nemovité 

věci.456 „Cílem správy majetkové podstaty tedy je především udržování dané věci, uchování její 

hodnoty a zamezení jejímu znehodnocení.“457 

                                                 
449 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 6. 2009, sp. zn. 2 VSOL 142/2009. 
450 SPRINZ, P. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční 

zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 302. 
451 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 6. 2009, sp. zn. 2 VSOL 183/2009. 
452 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 10. 2011, sp. zn. 3 VSOL 531/2011. 
453 TARANDA, P. HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 859. 
454 K otázce dispozičních oprávnění ve vztahu k majetkové podstatě viz kapitola 6.2. této diplomové práce. 
455 SMOLÍK, P. Oddlužení v právním řádu ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 169. 
456 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. 29 Cdo 5075/2014. 
457 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 4. 2017, sp. zn. 29 NSČR 94/2014. 
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Jedná-li se o správu majetku, který slouží k zajištění, je osoba s dispozičními oprávněními 

vázána pokyny zajištěného věřitele směrujícími k řádné správě.458 Obsahem pokynů 

zajištěného věřitele může být např. pokyn předmět zajištění pronajmout, resp. jej pojistit. Je-li 

více zajištěných věřitelů, jejichž pohledávky jsou zajištěny týmž majetkem, uděluje pokyny 

ke správě tohoto majetku zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako 

první v pořadí. Nebudou-li tímto zajištěným věřitelem uděleny příslušné pokyny ve lhůtě 

stanovené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka 

se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Nebudou-li tímto postupem uděleny pokyny 

žádným ze zajištěných věřitelů, jejichž pohledávky jsou zajištěny týmž majetkem, udělí 

příslušné pokyny v rámci dohlédací činnosti insolvenční soud.459 Osoba s dispozičními 

oprávněními může odmítnout pokyny zajištěného věřitele, má-li za to, že tyto pokyny nesměřují 

k řádné správě. Účelem tohoto ustanovení insolvenčního zákona je zejména ochrana majetkové 

podstaty před pokyny zajištěného věřitele, který při udělování pokynů bude primárně sledovat 

uspokojení vlastní zajištěné pohledávky a nikoli uspokojování pohledávek ostatních 

insolvenčních věřitelů. Jinými slovy, pokyn zajištěného věřitele, který je způsobilý majetkovou 

podstatu jako celek poškodit, nebude korespondovat se společným zájmem věřitelů.460 Z tohoto 

důvodu je tak potřeba majetkovou podstatu před takovýmito pokyny chránit. Odmítne-li osoba 

s dispozičními oprávněními pokyny zajištěného věřitele, požádá v takovémto případě 

insolvenční soud o přezkoumání těchto pokynů v rámci jeho dohlédací činnosti. Rozhodnutím 

insolvenčního soudu nicméně nelze pokyny zajištěného věřitele paušálně eliminovat, a tedy 

jediným rozhodnutím pominout zákonnou úpravu, jež stojí na principu, že zajištění věřitelé 

mohou správu majetku, který slouží k zajištění, zásadně ovlivňovat.461 Nesplní-li insolvenční 

správce bezdůvodně pokyny zajištěného věřitele, může být tato skutečnost důvodem 

pro zproštění funkce insolvenčního správce.462 

Insolvenční zákon v § 230 odst. 2, ve znění účinném do 31. 12. 2013, stanovil, že je-li 

zajištěných věřitelů, jejichž pohledávky jsou zajištěny týmž majetkem, více, mohou tito věřitelé 

udělovat pokyny ke správě předmětu zajištění pouze všichni společně. Účelem Revizní novely 

tak bylo zejména posílit princip priority zajištěného věřitele, jehož pohledávka se uspokojuje 

                                                 
458 § 230 odst. 2 věta první část věty před středníkem InsZ. 
459 § 230 odst. 2 věta čtvrtá část věty za středníkem InsZ. 
460 „Standardem společného zájmu věřitelů se v rámci zvoleného způsobu řešení úpadku (…) posuzuje každé 

rozhodnutí anebo jednání, které může mít dopad na výnos insolvenčního řízení a jeho distribuci mezi nositele 

nároků na dlužníkův majetek.“ (viz RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2017, s. 132). 
461 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 1. 2014, sp. zn. 1 VSPH 2077/2013. 
462 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. 29 NSČR 13/2017. 



 

68 

ze zajištění jako první v pořadí (tzv. seniorní věřitel), a to tím způsobem, že insolvenční zákon 

již dále nebude vyžadovat společný pokyn všech zajištěných věřitelů.463 Přijetí Revizní novely 

tak přestavovalo snížení „rizika vydírání seniorního zajištěného věřitele zajištěnými věřiteli 

juniorními.“464 

Před udělením pokynů zajištěného věřitele bude insolvenční správce vykonávat běžnou správu 

zajištění, a to zejména s ohledem na skutečnost, že udělení pokynů zajištěného věřitele může 

trvat delší dobu, během které musí být předmět zajištění spravován.465 Náklady spojené 

s provedením pokynů zajištěného věřitele nese tento věřitel ze svého, a to bez omezení jejich 

výše.466 Jinými slovy, dá-li zajištěný věřitel pokyny ke správě předmětu zajištění, nese ze svého 

i náklady spojené se správou převyšující 4 % výtěžku zpeněžení.467 Před provedením pokynů 

zajištěného věřitele je osoba s dispozičními oprávněními oprávněna požadovat po zajištěném 

věřiteli zálohu k úhradě nákladů vzniklých při provedení těchto pokynů. Není-li záloha 

zajištěným věřitelem poskytnuta, není osoba s dispozičními oprávněními povinna se udělenými 

pokyny řídit.468 

Není-li k pokynům zajištěného věřitele připojen písemný souhlas ostatních zajištěných věřitelů, 

jejichž pohledávky se uspokojují z téhož předmětu zajištění, osoba s dispozičními oprávněními 

o tom neprodleně vyrozumí insolvenční soud.469 Insolvenční soud nařídí do 30 dnů jednání, 

při kterém rozhodne o tom, zda pokyny zajištěného věřitele schvaluje. Při tomto jednání 

insolvenční soud projedná pouze námitky proti pokynům zajištěného věřitele, které ostatní 

zajištění věřitelé uplatnili písemně u insolvenčního soudu nejpozději do sedmi dnů ode dne 

zveřejnění pokynů zajištěného věřitele v insolvenčním rejstříku. K později podaným námitkám 

se nepřihlíží. Komentářová literatura se přiklání k názoru, že nejsou-li ve výše uvedené lhůtě 

podány žádné námitky, měl by insolvenční soud nařízené jednání zrušit a vydat rozhodnutí, 

kterým nahradí písemný souhlas ostatních zajištěných věřitelů.470 

                                                 
463 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., 

o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, tisk č. 929. 
464 RICHTER, T. In KISLINGEROVÁ, E., RICHTER, T., SMRČKA, L. a kol. Insolvenční praxe v České 

republice. V období 2008-2013. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 94 
465 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 5. 2016, sp. zn. 2 VSOL 1074/2015. 
466 § 230 odst. 3 InsZ. Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 7. 2015, sp. zn. 29 NSČR 37/2013. 
467 Srov. § 298 odst. 4 InsZ. 
468 STANISLAV, A. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 874. O tom musí 

osoba s dispozičními oprávněními zajištěného věřitele informovat. 
469 § 230 odst. 4 InsZ. 
470 SPRINZ, P., NOVOPACKÝ, L. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. 

a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 627–628. 



 

69 

6.2. Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě 

Osobu, které v průběhu insolvenčního řízení přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou 

ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá, označuje insolvenční zákon jako osobu 

s dispozičními oprávněními.471 „Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě zahrnuje jednak 

oprávnění s majetkovou podstatou nakládat, jednak oprávnění a zároveň i povinnost 

majetkovou podstatu spravovat.“472 Skutečnost, kdo je ve vztahu k majetkové podstatě osobou 

s dispozičními oprávněními, je významná i z hlediska uspokojování pohledávek za majetkovou 

podstatou a pohledávek jim na roveň postavených. Tyto pohledávky se v insolvenčním 

řízení totiž uplatňují právě vůči osobě s dispozičními oprávněními, tj. v případě prohlášení 

konkursu na majetek dlužníka vůči insolvenčnímu správci a v ostatních případech vůči 

dlužníkovi.473 Rovněž pouze osoba s dispozičními oprávněními může nakládat s majetkovými 

hodnotami, které byly zapsány do soupisu majetkové podstaty, a to jen způsobem stanoveným 

insolvenčním zákonem.474 Bez ohledu na to, zda je insolvenční správce osobou s dispozičními 

oprávněními, či nikoli, je povinen zajišťovat zjišťování majetkové podstaty, vyhotovit její 

soupis, resp. je oprávněn odporovat právním úkonům dlužníka v insolvenčním řízení. 

Kdo je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními stanoví insolvenční 

zákon v závislosti na průběhu insolvenčního řízení, na způsobu řešení úpadku dlužníka, 

resp. v závislosti na vlastnictví majetku náležejícího do majetkové podstaty. Dle § 229 InsZ 

může být takovou osobou buď dlužník nebo insolvenční správce.475 Insolvenční správce je 

osobou s dispozičními oprávněními ve vztahu k majetkové podstatě v době od prohlášení 

konkursu na majetek dlužníka. V době do rozhodnutí o úpadku, od rozhodnutí o úpadku 

do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, od povolení reorganizace a od povolení oddlužení 

je osobou s dispozičními oprávněními ve vztahu k majetkové podstatě dlužník. Tato pravidla 

pro určení osoby s dispozičními oprávněními se nicméně uplatní, nestanoví-li insolvenční 

zákon jinak.476 

                                                 
471 § 2 písm. f) InsZ. 
472 MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou. 4. vydání. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2015, s. 11. 
473 Insolvenční zákon v § 203 odst. 1, ve znění účinném do 31. 12. 2013, stanovil, že pohledávky za majetkovou 

podstatou a pohledávky jim na roveň postavené se uplatňují pouze vůči insolvenčnímu správci, tj. bez ohledu na 

skutečnost, zda byl insolvenční správce osobou s dispozičními oprávněními ve vztahu k majetkové podstatě, 

či nikoli. 
474 § 217 odst. 1 InsZ. 
475 § 229 odst. 3 InsZ. 
476 Viz kapitola 6.2.3. této diplomové práce. 
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Je-li majetek náležející do majetkové podstaty ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka, lze 

dle § 229 odst. 2 InsZ právo této osoby nakládat s tímto majetkem omezit jen zákonem nebo 

rozhodnutím soudu. Předmětné ustanovení tak míří na situaci „kdy zde existuje majetek 

náležející do majetkové podstaty, který však dosud nebyl do soupisu majetkové podstaty 

zapsaný (…). To dává insolvenčnímu soudu možnost zajistit předběžným opatřením majetek 

ve vlastnictví jiných osob než dlužníka do doby, než dojde k vyhotovení soupisu majetkové 

podstaty.“477 Skutečnost, zda je dlužník osobou s dispozičními oprávněními, či nikoli, nemá 

vliv na omezení dlužníka, resp. na jeho povinnosti stanovené insolvenčním zákonem nebo 

rozhodnutím insolvenčního soudu.478 Tato skutečnost tak nebude mít vliv např. na omezení 

dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou stanovené předběžným opatřením dle § 113 InsZ, 

resp. na povinnost dlužníka poskytovat insolvenčnímu správci všestrannou součinnost 

při zjišťování majetkové podstaty dle § 210 InsZ. Je-li dlužník osobou s dispozičními 

oprávněními, je od rozhodnutí o úpadku, resp. i před tímto rozhodnutím, podal-li insolvenční 

návrh dlužník, povinen při nakládání s majetkovou podstatou postupovat svědomitě 

a s odbornou péčí. Dlužník je v tomto případě rovněž povinen vyvinout veškeré úsilí, které 

po něm lze spravedlivě požadovat, aby byli věřitelé uspokojeni v co nejvyšší míře, přičemž 

současně odpovídá za škodu dle § 37 InsZ.479 

Přešlo-li na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jedná 

v takovém případě insolvenční správce svým jménem na účet dlužníka.480 „Smyslem ustanovení 

§ 40 InsZ je zabránit tomu, aby osoba insolvenčního správce byla některými věřiteli 

ztotožňována s jeho vlastní činností v insolvenčním řízení, včetně možných dopadů z titulu 

majetkové odpovědnosti.“481 Insolvenční správce je povinen se při takovémto jednání, 

bez ohledu na to, zda se jedná o jednání hmotněprávní nebo procesněprávní, identifikovat 

jakožto insolvenční správce dlužníka, jenž musí být nezaměnitelně označen.482 V některých 

řízeních je insolvenční správce účastníkem řízení vždy.483 

                                                 
477 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 11 VSOL 169/2013. 
478 § 229 odst. 4 InsZ. 
479 § 229 odst. 5 InsZ. 
480 § 40 odst. 3 InsZ. 
481 TARANDA, P. In HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 140. 
482 Dle § 40 odst. 4 InsZ se jedná zejména o právní úkony, jimiž insolvenční správce zpeněžuje majetkovou 

podstatu nebo s ní jinak nakládá, resp. o jeho úkony v incidenčních sporech a jiných sporech, kterých se účastní 

místo dlužníka.  
483 Jedná se např. o incidenční spory o pravost, výši či pořadí přihlášených vykonatelných či nevykonatelných 

pohledávek, jež byly popřeny insolvenčním správcem (§ 198 a § 199 InsZ ve spojení s § 159 odst. 1 písm. a) InsZ). 
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6.2.1. Dispoziční oprávnění při prohlášení konkursu na majetek dlužníka 

Od prohlášení konkursu, resp. od okamžiku zveřejnění usnesení o prohlášení konkursu 

v insolvenčním rejstříku, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními 

insolvenční správce.484 Účinnosti usnesení o prohlášení konkursu jsou současně veškerá 

dosavadní omezení dlužníka při nakládání s majetkem náležejícím do majetkové podstaty 

konzumována účinky prohlášení konkursu.485 Skutečnost, že usnesení insolvenčního soudu 

o prohlášení konkursu na majetek dlužníka není pravomocné, nemá vliv na dispoziční 

oprávnění insolvenčního správce ve vztahu k majetkové podstatě. Jinými slovy, je-li usnesení 

insolvenčního soudu o prohlášení konkursu zrušeno odvolacím soudem, je insolvenční správce 

osobou s dispozičními oprávněními od okamžiku zveřejnění usnesení insolvenčního soudu 

o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku do okamžiku zveřejnění usnesení odvolacího 

soudu o zrušení usnesení insolvenčního soudu v insolvenčním rejstříku.486 Účinnost usnesení 

insolvenčního soudu o prohlášení konkursu tak nelze zaměňovat za nabytí právní moci tohoto 

usnesení. 

Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce výkon práv a plnění povinností, které 

přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou.487 Insolvenční správce vykonává 

zejména akcionářská práva spojena s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje 

o obchodním tajemství, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, nebo 

zajišťuje provoz dlužníkova podniku. Skutečnost, že insolvenční správce je ve vztahu 

k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními, nemá vliv na omezení insolvenčního 

správce při nakládání s majetkovou podstatou dle § 225 odst. 4 a 5 InsZ a § 226 odst. 5 InsZ. 

Učinil-li dlužník právní úkony týkající se majetku náležejícího do majetkové podstaty poté, 

co přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou na insolvenčního správce, jsou takovéto 

právní úkony dlužníka vůči jeho věřitelům neúčinné. Jedná se o tzv. neúčinnost ze zákona, 

která se nezakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o odpůrčí žalobě. Insolvenční zákon 

v § 246 odst. 2, ve znění účinném od 1. 1. 2014, totiž výslovně stanovuje, že § 235 odst. 2 InsZ 

se nepoužije. Jak uvádí důvodová zpráva k Revizní novele, „nutit insolvenčního správce 

k podání odpůrčí žaloby i v této situaci, kdy jde o neúčinnost očividnou, by bylo neúčelné 

                                                 
484 § 229 odst. 3 písm. c) InsZ ve spojení s § 245 odst. 1 InsZ. 
485 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 7. 2012, sp. zn. 2 VSOL 416/2012. 
486 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 29 Cdo 311/2015. Pojem insolvenční soud 

je zde použit ve významu soudu prvního stupně. Srov. § 2 písm. b) InsZ. 
487 § 246 odst. 1 věta první InsZ. 
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a mohlo by vést k záměrnému šantročení majetku dlužníkem.“488 Insolvenční správce je tak 

v souladu s výše uvedeným oprávněn zapsat majetkovou hodnotu z neúčinného právního úkonu 

dle § 246 odst. 2 InsZ do soupisu majetkové podstaty bez toho, aby podával odpůrčí žalobu. 

Nesouhlasí-li osoba uplatňující k majetku, který byl zapsán do soupisu majetkové podstaty 

na základě neúčinného právního úkonu dle § 246 odst. 2 InsZ, práva, která takový zápis 

vylučují, může se vylučovací žalobou domáhat vyloučení tohoto majetku z majetkové podstaty. 

Dle § 246 odst. 2 InsZ bude vůči insolvenčním věřitelům neúčinný pouze takový právní úkon 

dlužníka, který majetkovou podstatu poškodil. Jinými slovy, pokud by právní úkon dlužníka 

učiněný poté, co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, 

měl za následek rozmnožení majetkové podstaty, byl by takový právní úkon vůči 

insolvenčním věřitelům účinný.489 Neúčinným dle § 246 odst. 2 InsZ je přitom též právní úkon, 

kterým dlužník nakládal s majetkem, který náleží do majetkové podstaty, byť za účelem splnění 

daňové povinnosti.490 Insolvenční zákon, stejně jako zákon o konkursu a vyrovnání, neobsahuje 

v tomto ohledu jakékoli zvýhodnění či jiný režim pro veřejnoprávní daňové pohledávky. 

Nakládal-li dlužník s majetkovou podstatou v den, kdy se rozhodnutí o prohlášení konkursu stalo 

účinným, stanoví insolvenční zákon vyvratitelnou právní domněnku, že tak dlužník učinil poté, 

co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce. Dle výslovného 

znění § 246 odst. 3 InsZ se vyvratitelná právní domněnka váže ke dni, kdy se stalo účinným 

rozhodnutí o úpadku. Takovéto ustanovení nicméně nedává v daném kontextu smysl a toto 

ustanovení bude nutné s ohledem na výkladová pravidla v § 2 odst. 1 a 2 ObčZ interpretovat tím 

způsobem, že se vyvratitelná právní domněnka váže na den, kdy se stalo účinným rozhodnutí 

o prohlášení konkursu.491 De lege ferenda tak lze zákonodárci doporučit odstranění tohoto 

zjevného pochybení v textaci dotčeného ustanovení. 

Odmítne-li dlužník po prohlášení konkursu bez souhlasu insolvenčního správce přijetí daru 

nebo dědictví, nebo uzavře-li dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet 

méně, než činí jeho dědický podíl, je takový právní úkon dle § 246 odst. 4 InsZ neplatný. 

Neplatnosti by se zřejmě mohl domáhat pouze insolvenční správce.492 

                                                 
488 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., 

o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, tisk č. 929. 
489 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 11. 1998, sp. zn. 31 Cdo 542/98. 
490 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 10. 2006, sp. zn. 25 Cdo 1676/2006. 
491 SEDLÁČEK, D. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční 

zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 679. 
492 Tamtéž. 
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Pouze insolvenční správce je po prohlášení konkursu na majetek dlužníka osobou oprávněnou 

k podání žaloby nebo jiného návrhu k vymožení nároku dlužníka, který se týká majetkové 

podstaty.493 Návrh podaný osobou odlišnou od insolvenčního správce tak bude soudem 

zamítnut. Není-li pohledávka dlužníka součástí soupisu majetkové podstaty z toho důvodu, že 

z ní byla vyjmuta postupem dle § 227 InsZ, resp. že nebyla insolvenčním správcem do soupisu 

majetkové podstaty vůbec zapsána, nelze § 249 odst. 1 InsZ v takovém případě aplikovat. 

Důsledkem prohlášení konkursu je též skutečnost, že pokud osoba, která má závazek vůči 

dlužníkovi, plní tento závazek po prohlášení konkursu dlužníku a toto plnění se nedostane 

do majetkové podstaty, není tím svého závazku zproštěna.494 Tato osoba se svého závazku 

zprostí pouze tehdy, pokud o prohlášení konkursu nemohla vědět, nebo vzhledem k okolnostem 

bylo zřejmé, že plnění bude dlužníkem do majetkové podstaty vydáno.495 „Takovými 

okolnostmi může být např. prohlášení dlužníka informujícího o konkursním řízení vedeném 

na vlastní majetek spolu se závazkem předat přijaté plnění insolvenčnímu správci.“496 

S přechodem dispozičních oprávnění na insolvenčního správce je tak spojen i ten důsledek, že 

plátce mzdy či jiných příjmů dlužníka bude povinen ode dne zveřejnění usnesení o prohlášení 

konkursu na majetek dlužníka v insolvenčním rejstříku zasílat příjmy dlužníka k rukám 

insolvenčního správce.497 

Insolvenční správce dále po prohlášení konkursu vykonává práva ve vztahu ke smlouvám 

vymezeným v § 253 až 260 InsZ, přičemž je též osobou, která může přijmout návrhy smluv, 

které dlužník v době prohlášení konkursu ještě nepřijal.498 Insolvenční zákon přitom 

neobsahuje žádné omezení dárce domáhat se po obdarovaném (dlužníkovi) vrácení daru 

po prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Důsledkem přechodu dispozičních oprávnění 

ve vztahu k majetkové podstatě je pouze ta skutečnost, že výzvu k vrácení daru musí učinit 

dárce vůči insolvenčnímu správci, nikoli vůči dlužníkovi.499 

Po prohlášení konkursu je insolvenční správce rovněž oprávněn podat návrh na pokračování 

v přerušených řízeních v případech stanovených v § 264 a § 265 InsZ. Nepodal-li insolvenční 

správce návrh na pokračování v řízení o zaplacení pohledávky dle § 264 odst. 1 InsZ, která 

                                                 
493 § 249 odst. 1 InsZ. 
494 § 249 odst. 2 InsZ. 
495 Obdobné pravidlo insolvenční zákon stanoví v § 114. 
496 KOZÁK, J. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 931. 
497 Viz kapitola 3.1. této diplomové práce. 
498 § 252 odst. 4 InsZ. 
499 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 29 ICdo 78/2014. 
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náleží do majetkové podstaty a kterou insolvenční správce z majetkové podstaty nevyjmul, 

zůstává insolvenčnímu správci k této pohledávce i nadále zachováno dispoziční oprávnění. 

Na tento závěr nemá vliv ani skutečnost, že v tomto řízení je pokračováno na návrh dlužníka.500 

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce se po prohlášení konkursu podává 

proti povinnému.501 Po tomto okamžiku lze nicméně zahájit nebo nařídit výkon rozhodnutí 

nebo exekuci pouze na základě rozhodnutí insolvenčního soudu dle § 203 odst. 5 InsZ.502 

Insolvenční správce je po prohlášení konkursu povinen uplatnit a vymáhat ve prospěch 

majetkové podstaty dlužníkovy pohledávky, ledaže náklady na uplatnění a vymáhání těchto 

pohledávek jsou neúměrně vysoké nebo je nelze krýt z majetkové podstaty.503 K uplatnění 

a vymáhání pohledávek dle § 294 InsZ je insolvenční správce povinen již od okamžiku 

zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu.504 Jinými slovy, „u pohledávek dlužníka za jeho 

dlužníky, u kterých nebyl doložen jejich soupis do majetkové podstaty, bez dalšího neplyne, 

že by insolvenční správce již na základě účinků prohlášení konkursu nebyl oprávněn s nimi 

nakládat.“505 

Požadavky na plnění povinnosti insolvenčního správce postupovat při výkonu funkce 

svědomitě a s odbornou péčí po prohlášení konkursu jsou stanoveny v § 10 MatStaV. Jedná 

se o požadavek provést inventarizaci majetku náležejícího do majetkové podstaty, zpracovat 

a průběžně doplňovat soupis majetkové podstaty a insolvenčnímu soudu a věřitelskému výboru 

podat zprávu o zjištěních k možné neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů dlužníka. 

Účinky prohlášení konkursu zanikají zrušením konkursu.506 Zrušením konkursu tak mimo jiné 

opětovně přechází na dlužníka oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, resp. s její částí, 

která nebyla v průběhu konkursu zpeněžena. Dlužníkovi se přitom obnovují dispoziční 

oprávnění bez toho, aby byl povinen se jich jakýmkoli způsobem dovolávat. Účinky rozhodnutí, 

kterým se konkurs ruší, nastávají dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.507 

                                                 
500 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. 29 Cdo 508/2013. 
501 § 267 odst. 1 InsZ. Naproti tomu jde-li o řízení o výkon rozhodnutí nebo o exekuci, kde dlužník vystupuje 

v pozici oprávněného, insolvenční správce se prohlášením konkursu stává oprávněným místo dlužníka. 
502 § 140e InsZ. K účinkům prohlášení konkursu na společné jmění manželů viz kapitola 2.2. této diplomové práce. 
503 § 294 InsZ. 
504 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2374/2011. 
505 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. 29 Cdo 508/2013. 
506 § 312 odst. 1 InsZ. 
507 § 309 odst. 3 InsZ. 
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6.2.2. Dispoziční oprávnění při řešení úpadku dlužníka reorganizací 

Od povolení reorganizace je osobou s dispozičními oprávněními ve vztahu k majetkové podstatě 

dlužník,508 přičemž právní mocí rozhodnutí o povolení reorganizace se ruší veškerá 

omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo v dosavadním průběhu insolvenčního 

řízení.509 Tato omezení se ruší bez ohledu na skutečnost, zda dispoziční oprávnění dlužníka 

ve vztahu k majetkové podstatě byly omezeny na základě zákona, případně na základě rozhodnutí 

soudu. Povolením reorganizace se dlužníkovi současně navrací i dispoziční oprávnění ohledně 

majetku, který je předmětem zajištění.510 Účinky zahájení insolvenčního řízení dle § 109 InsZ 

nicméně nadále trvají.511 

Právní úkony, které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou nebo s její správou 

zásadní význam, činí dlužník jen se souhlasem věřitelského výboru.512 Takovými úkony 

se rozumějí úkony, jejichž důsledkem se významně změní hodnota majetkové podstaty, 

postavení insolvenčních věřitelů nebo jejich uspokojení.513 V praxi bude možné za právní 

úkony, jež mají zásadní význam, považovat např. uzavření smluv o úvěrovém financování, 

prodej majetku dlužníka potřebného k provozu závodu, rozsáhlejší propouštění zaměstnanců, 

stanovení obchodních a hospodářských cílů atp.514 Učiní-li dlužník takovéto právní úkony 

bez souhlasu věřitelského výboru, odpovídá věřitelům nebo třetím osobám za škodu či jinou 

újmu.515 Po schválení reorganizačního plánu je dlužník oprávněn činit právní úkony, které mají 

zásadní význam se souhlasem věřitelského výboru, pouze vyhradí-li si to věřitelský výbor 

předem.516 „Věřitelský výbor si takové oprávnění může vyhradit i po účinnosti reorganizačního 

plánu bez toho, aby to vyplývalo ze schváleného reorganizačního plánu.“517 

                                                 
508 § 229 odst. 3 písm. d) InsZ. 
509 § 330 odst. 1 InsZ. 
510 MARŠÍKOVÁ, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 710. 
511 § 109 odst. 5 InsZ. Účinky zahájení insolvenčního řízení trvají pouze do schválení reorganizačního plánu. 
512 § 330 odst. 2 InsZ. 
513 Zda má právní úkon zásadní význam, je nutné vykládat s ohledem na okolnosti konkrétního insolvenčního 

řízení, tj. zejména s ohledem na hodnotu všech aktiv náležejících do majetkové podstaty. 
514 MARŠÍKOVÁ, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 711. Autorka 

komentovaného ustanovení přitom dospěla k závěru, že s ohledem na dikci § 330 odst. 2 InsZ lze soudit, že absence 

předchozího souhlasu věřitelského výboru nemá vliv na platnost ani na účinnost právních úkonů učiněných 

dlužníkem v rozporu s tímto ustanovením. 
515 § 330 odst. 2 věta druhá část věty před středníkem InsZ. 
516 § 355 odst. 2 InsZ. 
517 KOZÁK, J. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 1240. 
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Odmítne-li dlužník za trvání reorganizace bez souhlasu věřitelského výboru přijetí daru nebo 

dědictví, případně bez tohoto souhlasu uzavře dohodu o vypořádání dědictví, dle které 

má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl, jsou tyto právní úkony neplatné.518 

Práva náležející dle § 253 až 260 InsZ insolvenčnímu správci vykonává za trvání reorganizace 

dlužník jen se souhlasem věřitelského výboru. Jedná-li dlužník bez tohoto souhlasu, je dlužník 

odpovědný za škodu nebo jinou újmu, kterou tím způsobí věřitelům nebo jiným osobám. 

Bez ohledu na skutečnost, že v době od povolení reorganizace má dispoziční oprávnění 

ve vztahu k majetkové podstatě dlužník, je insolvenční správce povinen vykonávat nad činností 

dlužníka dohled, pokračovat ve zjišťování a soupisu majetkové podstaty a vykonávat další 

činnosti vymezené v § 331 InsZ. Rozsah činností insolvenčního správce v průběhu 

reorganizace nicméně může být reorganizačním plánem značně rozšířen nad rámec ustanovení 

insolvenčního zákona. 

Insolvenční soud může zakázat dlužníku s dispozičními oprávněními nakládání s majetkovou 

podstatou dle § 330 InsZ nebo může toto oprávnění omezit.519 Insolvenční soud je tak oprávněn 

učinit i bez návrhu nebo na návrh insolvenčního správce či věřitelského výboru, vzniknou-li 

pochybnosti o poctivém jednání či odborné způsobilosti dlužníka, resp. osob jednajících jeho 

jménem. Má-li být dlužníkovo dispoziční oprávnění k majetkové podstatě omezeno, musí 

tak být učiněno samostatným rozhodnutím vydaným po právní moci rozhodnutí o povolení 

reorganizace.520 Insolvenční zákon nestanoví, v jakém rozsahu mohou být dispoziční oprávnění 

dlužníka omezena. Insolvenční soud tak může omezit dlužníka ve vztahu k právním jednáním 

určitého typu, např. ve vztahu k nájemním smlouvám, nebo k právním jednáním určitého 

významu, např. ve vztahu k právním jednáním, jejichž hodnota je vyšší než rozhodnutím 

insolvenčního soudu stanovená částka.521 Proti rozhodnutí o omezení dispozičních oprávnění 

dlužníka není odvolání přípustné.522 Kdykoli před schválením reorganizačního plánu může 

insolvenční soud výše uvedená omezení na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského 

výboru zrušit, resp. změnit. Insolvenční soud tak není oprávněn učinit bez návrhu. Rozhodnutím 

insolvenčního soudu dle § 332 odst. 1 InsZ lze omezit dispoziční oprávnění dlužníka pouze 

                                                 
518 § 330a odst. 1 InsZ. 
519 § 332 odst. 1 InsZ. 
520 KOZÁK, J. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 1162. 
521 SPRINZ, P. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční 

zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 839–840. 
522 § 332 odst. 2 věta první InsZ. „Slova "proti němuž není odvolání přípustné" neodkazují (pouze) na první část 

věty, která se týká rozhodnutí o více návrzích, ale na jakékoliv rozhodnutí o návrhu na omezení dispozičních práv 

dlužníka.“ (viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 12. 2011, sp. zn. 1 VSOL 733/2011). 
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do okamžiku nabytí účinnosti reorganizačního plánu, kdy jsou tato omezení nahrazena 

omezeními stanovenými reorganizačním plánem.523 De lege ferenda lze v tomto ohledu 

doporučit nahrazení stávající právní úpravy systematičtějším řešením spočívajícím v tom, aby 

insolvenční soud mohl omezení dle § 332 odst. 1 InsZ zrušit nebo změnit, a to až do účinnosti 

reorganizačního plánu, tj. nikoli pouze do jeho schválení, jak v současné době insolvenční 

zákon stanovuje v § 332 odst. 2. Omezí-li insolvenční soud dispoziční oprávnění dlužníka výše 

uvedeným postupem, přecházejí tato dispoziční oprávnění na insolvenčního správce bez toho, 

aby o tom insolvenční soud vydával jakékoli rozhodnutí. 

Rozhodnutím o povolení reorganizace se pozastavuje výkon funkce valné hromady, 

resp. členské schůze, a v jejich působnosti rozhoduje insolvenční správce. „Tím zákon brání 

možnosti blokovat neustálými žalobami na platnost valné hromady samotné insolvenční 

řízení.“524 Nevyplývá-li z reorganizačního plánu něco jiného, obnovuje se od účinnosti 

reorganizačního plánu výkon funkce valné hromady, resp. členské schůze. Komentářová 

literatura je toho názoru, že předmětné ustanovení upravující pozastavení výkonu funkce 

orgánů dlužníka dle § 333 odst. 1 InsZ je potřeba extenzivním výkladem rozšířit i na orgány 

veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, jelikož ani u těchto obchodních 

korporací není vyloučeno řešení úpadku reorganizací.525 Výkon funkce valné hromady 

a členské schůze, resp. orgánů veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, 

se obnovuje od účinnosti reorganizačního plánu, nevyplývá-li z něj něco jiného.526 Valné 

hromadě, resp. členské schůzi, nicméně zůstává i po rozhodnutí o povolení reorganizace 

zachováno právo jmenovat nebo volit a odvolávat členy statutárního orgánu a dozorčí rady 

dlužníka.527 

Od účinnosti reorganizačního plánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník.528 

Účinnost reorganizačního plánu nastává, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabude právní 

moci, ledaže účinnost tohoto rozhodnutí byla reorganizačním plánem odložena, resp. pokud 

o pozdější účinnosti rozhodl insolvenční soud.529 Účinností reorganizačního plánu přitom 

                                                 
523 § 353 odst. 1 InsZ. 
524 SMRČKA, L., KUBÁLEK, J. In HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2018, s. 1244. 
525 KOZÁK, J., ŽIŽLAVSKÝ, M. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., 

ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 1172. 
526 § 353 odst. 2 InsZ. 
527 § 333 odst. 2 InsZ. Jedná-li se o reorganizaci povolenou na základě věřitelského návrhu, nemá-li dlužník právo 

sestavit reorganizační plán, případně pokud společníci (členové) dlužníka nevyužijí svého práva jmenovat nebo 

volit a odvolávat členy statutárního orgánu a dozorčí rady dlužníka, náleží toto právo věřitelskému výboru. 
528 § 353 odst. 1 InsZ. 
529 § 352 odst. 1 InsZ. 
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zanikají omezení, ke kterým došlo v dosavadním průběhu insolvenčního řízení ze zákona nebo 

na základě rozhodnutí insolvenčního soudu.530 Případná omezení dispozičního oprávnění 

dlužníka mohou být po tomto okamžiku stanovena pouze reorganizačním plánem. 

Jelikož je od účinnosti reorganizačního plánu oprávněn nakládat s majetkovou podstatou 

dlužník, je potřebné po tomto okamžiku zajistit vzájemnou součinnost dlužníka a insolvenčního 

správce. Insolvenční správce je tak mimo jiné povinen dlužníku s dispozičními oprávněními 

předat zprávu o své dosavadní činnosti, provést další úkony potřebné k výkonu oprávnění 

dlužníka s dispozičními oprávněními,531 resp. zajistit provedení procesních úkonů spojených 

s účinností reorganizačního plánu. Insolvenčnímu správci není nicméně v tomto případě určena 

role pasivního pozorovatele průběhu reorganizace.532 Insolvenční správce vykonává v průběhu 

provádění reorganizačního plánu zejména dohled nad činností dlužníka, který je tak povinen 

insolvenčního správce informovat o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu 

a o dalších činnostech dle schváleného reorganizačního plánu. Jsou-li dispoziční oprávnění 

dlužníka reorganizačním plánem omezena, vykonává je v rozsahu těchto omezení insolvenční 

správce.533 

Je-li dlužník oprávněn dle reorganizačního plánu činit právní úkony jen se souhlasem 

insolvenčního správce, je právní úkon dlužníka učiněný bez tohoto souhlasu neplatný.534 

V zájmu právní jistoty by bylo vhodné, aby byly právní úkony, k nimž je vyžadován souhlas 

insolvenčního správce, vymezeny v reorganizačním plánu dostatečně určitě, případně aby byla 

výslovně v reorganizačním plánu stanovena povinnost udělení tohoto souhlasu předem.535 

Rozhodne-li insolvenční soud o přeměně reorganizace v konkurs, nastávají účinky spojené 

s prohlášením konkursu okamžikem zveřejnění usnesení o prohlášení konkursu v insolvenčním 

rejstříku, a to včetně přechodu oprávnění dlužníka nakládat s majetkovou podstatou 

na insolvenčního správce.536 

                                                 
530 § 353 odst. 1 věta druhá část věty za středníkem InsZ. 
531 § 354 odst. 1 InsZ. Zpráva o dosavadní činnosti insolvenčního správce bude plnit tím významnější roli, čím 

větší byl rozsah omezení dispozičních oprávnění dlužníka v mezidobí od povolení reorganizace do schválení 

reorganizačního plánu. 
532 Kontrolu nad plněním reorganizačního plánu vykonává kromě insolvenčního správce též věřitelský výbor 

(§ 355 InsZ). 
533 § 354 odst. 1 InsZ. 
534 § 354 odst. 4 věta druhá InsZ. 
535 ARABASZ, J., BOGUSKÝ, P. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. 

a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 922. 
536 § 89 odst. 1 InsZ. 



 

79 

6.2.3. Dispoziční oprávnění při řešení úpadku dlužníka oddlužením 

Nestanoví-li insolvenční zákon jinak, je v době od povolení oddlužení osobou s dispozičními 

oprávněními ve vztahu k majetkové podstatě dlužník.537 Právní mocí rozhodnutí o schválení 

oddlužení se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo v dosavadním 

průběhu insolvenčního řízení ze zákona nebo na základě rozhodnutí insolvenčního soudu.538 

Zanikají tak například omezení stanovená § 111 InsZ nebo omezení dispozičních oprávnění 

dlužníka na základě předběžného opatření dle § 113 InsZ. Zánik omezení dispozičních 

oprávnění dlužníka je vázán na právní moc rozhodnutí o schválení oddlužení, nikoli na okamžik 

zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, ke kterému nastávají účinky schválení 

oddlužení. To nicméně nemá vliv na skutečnost, že pokud bude dlužník nakládat s majetkovou 

podstatou takovým způsobem, že dlužníku po schválení oddlužení v důsledku jeho zaviněného 

jednání vznikne peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, insolvenční soud 

schválené oddlužení zruší a rozhodne o prohlášení konkursu na majetek dlužníka.539 

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Dispoziční oprávnění k majetku, který dlužník 

získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, má 

od právní moci rozhodnutí o schválení tohoto způsobu oddlužení dlužník.540 Účinky schválení 

oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním 

rejstříku.541 „Uvedené ustanovení je patrně preventivním opatřením proti zcizení majetku 

dlužníka ve chvíli, kdy rozhodnutí o schválení oddlužení ještě není pravomocné.“542 

Dle komentářové literatury je v mezidobí od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o schválení 

oddlužení zpeněžením majetkové podstaty v insolvenčním rejstříku do právní moci tohoto 

rozhodnutí osobou s dispozičními oprávněními ve vztahu k majetku, který dlužník nabyl poté, 

co nastaly účinky schválení oddlužení, insolvenční správce.543 

A contrario k majetku, který dlužník nabyl před tím, než nastaly účinky schválení oddlužení, 

má dispoziční oprávnění insolvenční správce. V souladu s tímto ustanovením bude 

do majetkové podstaty náležet i ten majetek, který dlužník získal darem před schválením 

oddlužení, ale byl dlužníkovi odevzdán až po jeho schválení, případně majetek, který dlužník 

                                                 
537 § 229 odst. 3 písm. e) InsZ. 
538 § 407 odst. 2 InsZ. 
539 § 418 odst. 1 písm. b) InsZ. 
540 § 408 odst. 2 InsZ. 
541 § 407 odst. 1 InsZ. 
542 SPRINZ, P., CHYTIL, P. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. 

Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1102–1103. 
543 Tamtéž. 
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nabyl po schválení oddlužení jako dědictví, pokud smrt zůstavitele nastala před schválením 

oddlužení.544 Označení majetku náležejícího do majetkové podstaty je povinnou součástí 

rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.545 

Ohledně majetku náležejícího do majetkové podstaty v době schválení oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty platí o účincích schválení oddlužení obdobně ustanovení insolvenčního 

zákona o účincích prohlášení konkursu.546 

Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. 

Od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty 

má dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení oddlužení, dlužník.547 Dlužník 

je s takto nabytými příjmy povinen naložit způsobem stanoveným v rozhodnutí o schválení 

oddlužení, v němž insolvenční soud uloží mimo jiné plátcům mzdy nebo jiných příjmu 

dlužníka, aby prováděli z přijmů dlužníka srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu 

rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného pro uspokojení přednostní pohledávky a sražené 

částky nevypláceli dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci.548 Současně insolvenční soud uloží 

insolvenčnímu správci povinnost, aby z těchto příjmů vypočetl nezabavitelnou částku a poté 

uspokojil nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí 

insolvenčního soudu o schválení oddlužení.549 

Dispoziční oprávnění k majetku náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení 

oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty má od právní 

moci rozhodnutí o schválení oddlužení dlužník.550 Výjimku představuje majetek postižený 

v rámci výkonu rozhodnutí nebo exekuce, majetek, který slouží k zajištění a majetek, který 

insolvenční soud uložil vydat ke zpeněžení.551 Ve vztahu k této části majetkové podstaty 

je osobou s dispozičními oprávněními insolvenční správce. 

                                                 
544 ERBSOVÁ, H., In HÁSOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 1373. 
545 § 406 odst. 2 InsZ. 
546 § 408 odst. 1 věta první InsZ. 
547 § 409 odst. 1 věta první InsZ. 
548 § 406 odst. 3 písm. d) InsZ. 
549 Před uspokojením pohledávek nezajištěných věřitelů insolvenční správce uspokojí pohledávky za majetkovou 

podstatou a pohledávky jim na roveň postavené (§ 398 odst. 4 InsZ). 
550 Na rozdíl od § 409 odst. 1 InsZ, který stanovuje, že dlužník má dispoziční oprávnění k příjmům, které získá 

po schválení oddlužení, již od účinnosti schválení oddlužení, tj. nikoli od právní moci rozhodnutí o schválení 

oddlužení. 
551 K majetku, který insolvenční soud uložil vydat ke zpeněžení viz kapitola 7. této diplomové práce. 
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Přitom nestanoví-li insolvenční zákon jinak, pro účely zpeněžení dle § 398 odst. 3 InsZ nenáleží 

do majetkové podstaty majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, 

co nastaly účinky schválení oddlužení. Do majetkové podstaty rovněž nenáleží ani majetek, 

který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, a to z té částí příjmů, která 

nepodléhá oddlužení.552 

  

                                                 
552 A contrario tak do majetkové podstaty bude náležet majetek, který dlužník získá poté, co nastanou účinky 

schválení oddlužení, z té části příjmů, které podléhají oddlužení. Toto ustanovení tak představuje výjimku 

z pravidla, že do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení 

poté, co nastaly účinky schválení oddlužení (§ 398 odst. 6 věta třetí InsZ). 
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7. Zpeněžení majetkové podstaty 

Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který náleží 

do majetkové podstaty, na peníze za účelem uspokojení věřitelů, využití bankovních kont nebo 

peněžní hotovosti dlužníka, resp. úplatné postoupení dlužníkových pohledávek.553 

Za zpeněžení lze považovat též využití peněžních prostředků dlužníka složených jako záloha 

na náklady insolvenčního řízení,554 či zaslání finanční částky třetí osobou na účet majetkové 

podstaty.555 

Při výkladu právní úpravy insolvenčního práva účinné do 31. 5. 2019 dospěla rozhodovací 

praxe Vrchního soudu v Praze k závěru, že za činnost související se zpeněžením nelze 

považovat rozdělení peněžitého plnění – daru556 nebo dědického podílu,557 či rozdělení 

hyperochy mezi nezajištěné věřitele558. Dle § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 313/2007 Sb., 

o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů 

a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „InsSprT“), bude nicméně i výše uvedené případy nutno považovat 

za činnosti související se zpeněžením, za něž bude insolvenčnímu správci náležet odměna. 

Je nicméně sporné, zda bude insolvenčnímu správci náležet odměna vypočtena z částky 

deponované plátcem mzdy nebo jiných příjmů dlužníka na základě výkonu rozhodnutí srážkami 

ze mzdy, resp. exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů, případně v jaké výši. Na odpovědi 

na tuto otázku se v současné době nicméně neshodne ani odborná veřejnost.559 

                                                 
553 § 283 odst. 1 InsZ. Insolvenční správce není při zpeněžování majetkové podstaty omezen ujednáními, která 

brání tomuto postoupení. Jedná se např. o smluvní ujednání, která podmiňují postoupení pohledávky souhlasem 

druhé smluvní strany. Ten samý závěr lze uplatnit i v případě, je-li smluvně sjednán zákaz zcizení 

dle § 1761 ObčZ. (viz VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, tisk č. 929). 
554 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 5. 2016, sp. zn. 1 VSPH 456/2011. 
555 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 5. 2018, sp. zn. 29 NSČR 141/2016. 
556 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 6. 2006, sp. zn. 4 VSPH 928/2016. Jedná-li se o nepeněžitý dar, 

předá ho dlužník insolvenčnímu správci ke zpeněžení. Insolvenční správce má v tomto případě nárok na odměnu 

a náhradu hotových výdajů, jelikož zpeněžování takového daru nelze považovat za obvyklou realizaci splátkového 

kalendáře (viz usnesení Vrchního soudu v Praze dne 14. 12. 2015, sp. zn. 4 VSPH 1139/2015). 
557 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 4. 2016, sp. zn. 3 VSPH 1630/2015. 
558 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 8. 2015, sp. zn. 2 VSPH 1506/2015. 
559 V rámci odborné veřejnosti nepanuje shoda konkrétně ohledně toho, zda za rozdělení částky deponované 

plátcem mzdy či jiných příjmů dlužníka náleží insolvenčnímu správci odměna dle § 3 odst. 2 písm. c) InsSprT, 

resp. zda jsou tyto úkony zahrnuty v měsíční odměně insolvenčního správce dle § 3 odst. 2 písm. a) InsSprT. 
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Ke zpeněžení majetku náležícímu do majetkové podstaty lze přistoupit po právní moci 

rozhodnutí o prohlášení konkursu, nejdříve však po první schůzi věřitelů.560 Jedná 

se o ustanovení chránící majetkovou podstatu v případě, že rozhodnutí insolvenčního soudu 

o prohlášení konkursu bude odvolacím soudem zrušeno a věc vrácena insolvenčnímu soudu 

k dalšímu řízení, přičemž insolvenčním soudem bude poté schváleno oddlužení. Ke zpeněžení 

majetku v rámci konkursu opravňuje insolvenčního správce zápis tohoto majetku v soupisu 

majetkové podstaty.561 

Insolvenční správce je oprávněn před právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu, 

resp. před první schůzí věřitelů, zpeněžit pouze věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo 

znehodnocením anebo pokud k tomu udělí v rámci dohlédací činnosti souhlas insolvenční 

soud.562 Insolvenční správce je při zpeněžení majetkové podstaty rovněž omezen probíhajícím 

řízením o vylučovací žalobě či řízením o návrhu dlužníka na vynětí majetku z majetkové 

podstaty.563 Požadavkem na plnění povinnosti insolvenčního správce postupovat při výkonu 

své funkce svědomitě a s odbornou péčí lze ve vztahu ke zpeněžování majetkové podstaty 

považovat postup vymezený v § 12 MatStaV. Činnost týkající se zpeněžení majetkové podstaty 

není přitom důvodem pro ustanovení zvláštního insolvenčního správce.564 

Na rozdíl od smluvních ujednání omezujících postoupení pohledávky dlužníka je insolvenční 

správce při zpeněžování majetkové podstaty vázán zákonnými předkupními právy.565 

Insolvenční správce tak bude vázán např. předkupním právem spoluvlastníků 

ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci (§ 1124 ObčZ), předkupním právem stavebníka 

k pozemku, resp. vlastníka pozemku k právu stavby (§ 1254 ObčZ), nebo předkupním právem 

vlastníka pozemku ke stavbě, resp. vlastníka stavby k pozemku (§ 3056 ObčZ). Ochrany 

                                                 
560 § 283 odst. 2 InsZ. Je-li v právní moci usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, ale nikoli usnesení 

o jeho úpadku, lze ke zpeněžení majetkové podstaty přistoupit až po právní moci usnesení o úpadku (viz usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 29 NSČR 23/2011). 
561 § 280 InsZ. Pojem insolvenční soud je zde použit ve významu soudu prvního stupně. Srov. § 2 písm. b) InsZ.  
562 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 3. 2017, sp. zn. 4 VSPH 411/2017. Dospěje-li insolvenční správce 

k závěru, že se v majetkové podstatě nachází věc bezprostředně ohrožena zkázou či znehodnocením, není 

k takovému kroku potřeba souhlas insolvenčního soudu. I v tomto případě je nicméně insolvenční správce povinen 

postupovat v souladu s § 36 InsZ. 
563 § 225 odst. 4 a 5 InsZ, resp. § 226 odst. 5 InsZ. 
564 § 35 odst. 1 in fine InsZ. 
565 § 284 odst. 2 InsZ. Insolvenční správce nicméně není vázán smluvními předkupními právy. 
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se může domáhat osoba, jíž zákonné předkupní právo svědčí, nikoli dlužník.566 Pro postup 

při výkonu předkupního práva se uplatní pravidla stanovená v § 2140 a násl. ObčZ.567 

Dlužník, osoby dlužníkovi blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nemohou nabývat majetek 

náležející do majetkové podstaty, přičemž takovýto majetek nesmí být na ně převeden ani 

ve lhůtě tří let od právní moci rozhodnutí, kterým se konkurs ruší. Právní úkony učiněné 

v rozporu s tímto zákazem se považují za platné, ledaže se jimi dotčená osoba dovolá jejich 

neplatnosti. Neplatnosti se přitom nemůže dovolávat ten, kdo ji způsobil. Zákaz nabývání 

majetku z majetkové podstaty se dále vztahuje na osoby uvedené v § 295 odst. 2 InsZ,568 

tj. mimo jiné na členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým k nabytí majetku z majetkové 

podstaty nebyl schůzí věřitelů udělen souhlas.569 Hlasuje-li schůze věřitelů o udělení takového 

souhlasu, nesmí věřitel, jenž má zájem o nabytí předmětného majetku z majetkové podstaty, 

o této otázce hlasovat.570 

Insolvenční soud může na návrh osob uvedených v § 295 odst. 1 InsZ a po vyjádření 

věřitelského výboru povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to 

s výjimkou členů a náhradníků věřitelského výboru a osob, které s nimi tvoří koncern, 

resp. osob jim blízkých.571 Smyslem tohoto ustanovení je zejména zabránit různým 

spekulativním jednáním při zpětném odkupu majetku náležejícího do majetkové podstaty 

za sníženou cenu v důsledku probíhajícího insolvenčního řízení. Nicméně nabídne-li osoba, 

na niž se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty, za prodávaný majetek 

nejlepší cenu, není rozumného důvodu takovému prodeji bránit jen proto, že by se jednalo 

např. o dlužníkova bratra.572 Na zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty dle § 295 InsZ 

nemá vliv ani skutečnost, že osoba, na kterou se tento zákaz vztahuje, je současně osobou, které 

svědčí zákonné předkupní právo.573 

                                                 
566 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 8. 2014, sp. zn. 2 VSPH 1557/2014. 
567 Povinnost prodávajícího (insolvenčního správce) nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením 

smlouvy s koupěchtivým (§ 2143 ObčZ). Nezaplatí-li předkupník kupní cenu v ujednané lhůtě, jinak do osmi dnů 

po nabídce u věci movité, resp. do tří měsíců u věci nemovité, předkupní právo zanikne (§ 2148 ObčZ). 
568 Jedná se o výčet taxativní (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 12. 2016, sp. zn. 29 Cdo 77/2014). 
569 § 295 odst. 1 písm. f) InsZ ve spojení s § 60 odst. 1 InsZ. 
570 § 53 odst. 2 písm. a) InsZ. 
571 Členové a náhradníci věřitelského výboru mohou nabývat majetek z majetkové podstaty pouze se souhlasem 

schůze věřitelů. Souhlas může mít i formu paušálního souhlasu uděleného na schůzi věřitelů (viz BROŽ, J. 

In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. 

Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 1036). 
572 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 5. 2013, sp. zn. 1 VSPH 579/2013. 
573 § 295 odst. 1 věta první část věty za středníkem InsZ. 
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Zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku 

závady dle § 285 odst. 1 InsZ váznoucí na tomto majetku. Zpeněžením majetku v insolvenčním 

řízení zaniká též zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že zajištěný věřitel 

neuplatnil svoji pohledávku v insolvenčním řízení přihláškou.574 Důsledkem zpeněžení 

majetkové podstaty nicméně není zánik služebností a reálných břemen, ledaže se jedná o věcná 

břemena, která vznikla za nápadně nevýhodných podmínek.575 Lze se rovněž domnívat, 

že zpeněžením majetku nedochází ani k zániku nájmu.576 Je-li zpeněžena nemovitá věc, kterou 

dlužník užívá jako bydlení své rodiny, nebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen 

je vyklidit.577 Nevyklidí-li je dlužník dobrovolně, je nabyvatel, tj. nikoli insolvenční správce, 

oprávněn domáhat se jejich vyklizení prostřednictvím žaloby.578 

Insolvenční správce je povinen vyrozumět insolvenční soud a věřitelský výbor o průběhu 

zpeněžování majetkové podstaty a o nakládání s výtěžkem zpeněžení.579 Kopie písemností, 

které dokládají zpeněžení majetkové podstaty, předloží insolvenční správce insolvenčnímu 

soudu neprodleně poté, co došlo ke zpeněžení.580 Se zveřejněním písemností v insolvenčním 

rejstříku je spojen počátek plynutí lhůty k podání žaloby na určení neplatnosti smlouvy, kterou 

došlo ke zpeněžení mimo dražbu.581 Zanikají-li zpeněžením majetkové podstaty věcná práva 

ke zpeněženému majetku, vydá insolvenční správce nabyvateli neprodleně po jeho zpeněžení 

potvrzení o zániku těchto práv.582 Insolvenční správce nebude povinen toto potvrzení vydat, 

bude-li majetek zpeněžen udělením příklepu v rámci exekučního řízení, které probíhalo 

v okamžiku zahájení insolvenčního řízení povinného. O zániku zástavních práv bude příslušný 

katastrální úřad informován exekučním soudem.583 

                                                 
574 § 167 odst. 4 InsZ.  
575 § 285 odst. 4 InsZ ve spojení s § 248 odst. 3 InsZ. 
576 SPRINZ, P., NOVOPACKÝ, L. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. 

a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 735. 
577 Nemovitými věcmi, které dlužník užívá k bydlení své rodiny lze chápat veškeré nemovité věci, které jsou 

fakticky využívány k bydlení, tj. nikoli pouze bytové prostory (viz KOZÁK, J. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, 

A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 1003). 
578 Při vyklizení přísluší dlužníku dle § 285 odst. 3 InsZ bytová náhrada, přičemž občanský zákoník institut 

bytových náhrad žádným způsobem neupravuje. Bez ohledu na tuto skutečnost, některé soudy ukládají i nadále 

povinnost zajistit při vyklizení dle § 285 odst. 2 InsZ bytovou náhradu (viz usnesení Vrchního soudu v Praze 

ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 3 VSPH 1466/2014). 
579 § 300 odst. 1 věta první InsZ. 
580 § 283 odst. 4 InsZ. 
581 § 289 odst. 3 InsZ. 
582 Srov. § 167 odst. 5 InsZ. 
583 Srov. usnesení Krajského soudu ČR ze dne 15. 12 2004, sp. zn. 20 Co 471/2004. 
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Insolvenční zákon nestanovuje zvláštní pravidla upravující proces zpeněžení majetku při řešení 

úpadku dlužníka oddlužením. Postup zpeněžení majetku náležejícího do majetkové podstaty 

se tak bude řídit ustanoveními, která upravují zpeněžení majetkové podstaty v konkursu.584 

Při řešení úpadku dlužníka oddlužením, tj. bez ohledu na způsob oddlužení, lze přitom 

postupovat s odchylkami stanovenými insolvenčním zákonem pro nepatrný konkurs.585 

Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nicméně bude zpeněžován pouze majetek, který 

dlužník nabyl před tím, než nastaly účinky schválení oddlužení.586 Majetek, který podle stavu 

ke dni vydání rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty náleží 

do majetkové podstaty, insolvenční soud v tomto rozhodnutí označí.587 

Je-li úpadek dlužníka řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty, je dlužník povinen vydat ke zpeněžení insolvenčnímu správci majetek 

náležející do majetkové podstaty.588 Tuto povinnost uloží dlužníku insolvenční soud 

v rozhodnutí o schválení tohoto způsobu oddlužení.589 Součástí tohoto rozhodnutí je též 

označení majetku, jenž je dlužník povinen vydat ke zpeněžení. Uložil-li insolvenční soud 

dlužníku povinnost vydat majetek ke zpeněžení, platí ohledně tohoto majetku obdobně 

ustanovení insolvenčního zákona o účincích prohlášení konkursu.590 Dlužník je při tomto 

způsobu zpeněžení dále povinen vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení majetek získaný 

darem, dědictvím a z neúčinného právního úkonu a majetek, který neuvedl v seznamu 

majetku.591 „Zvláštní úprava platí pro „jiný“ mimořádný peněžitý příjem dlužníka, ke kterému 

má patrně dispoziční oprávnění dlužník, nicméně je takový příjem povinen vydat insolvenčnímu 

správci ke zpeněžení.“592 

Dlužník není povinen insolvenčnímu správci vydat majetek ke zpeněžení, pokud ze správy 

pro oddlužení vyplývá, že by se zpeněžením tohoto majetku nedosáhlo uspokojení věřitelů.593 

Tento závěr lze dovodit pouze s přihlédnutím ke konkrétním skutkovým okolnostem, 

tj. zejména ke struktuře a hodnotě aktiv náležejících do majetkové podstaty. Lze nicméně 

                                                 
584 § 398 odst. 2 věta první a odst. 3 InsZ. 
585 § 398 odst. 8 InsZ. 
586 § 398 odst. 2 věta druhá InsZ. 
587 § 406 odst. 2 InsZ. Ke zpeněžení majetku, který slouží k zajištění viz kapitola 7.2. této diplomové práce. 
588 Viz kapitola 7. této diplomové práce. 
589 § 406 odst. 3 písm. e) InsZ. 
590 § 408 odst. 2 věta první InsZ. 
591 § 412 odst. 1 písm. b) InsZ. Dispoziční oprávnění k tomuto majetku má insolvenční správce (viz usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 29 NSČR 33/2016). 
592 SPRINZ, P., CHYTIL, P. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. 

Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1106. 
593 § 398 odst. 6 InsZ. 
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konstatovat, že pokud bude odměna insolvenčního správce z výtěžku zpeněžení nižší než 

20 000 Kč, což je nejnižší odměna náležející insolvenčnímu správci z výtěžku zpeněžení 

dosaženého způsoby zpeněžení majetkové podstaty dle § 286 InsZ, nedosáhne se zpeněžením 

tohoto majetku uspokojení věřitelů.594 To nicméně neplatí pro peněžní prostředky, které 

se nezpeněžují žádným ze způsobů uvedených v § 286 InsZ. V tomto případě se tak neuplatní 

právní úprava stanovující spodní hranici odměny insolvenčního správce, a tedy dlužník bude 

vždy povinen peněžní prostředky vydat ke zpeněžení.595 Za podmínek stanovených 

v § 398 odst. 6 InsZ není dlužník povinen při oddlužení plněním splátkového kalendáře 

se zpeněžením majetkové podstaty vydat ke zpeněžení své obydlí, ledaže s tím dlužník vysloví 

souhlas.596 Ustanovení § 398 odst. 6 InsZ se nicméně nepoužije v případě, že je obydlí 

předmětem zajištění. V takovém případě bude obydlí dlužníka zpeněženo, pokud o to požádá 

zajištěný věřitel.597 

Lze konstatovat, že dle insolvenčního zákona v režimu Oddlužovací novely není insolvenční 

správce povinen při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 

podstaty vydat dlužníkovi přebytek výtěžku zpeněžení zajištění, tzv. hyperochu. Před účinností 

Oddlužovací novely rozhodovací praxe Vrchního soudu v Praze dospěla k závěru, že hyperocha 

nepředstavuje mimořádný příjem dle § 412 odst. 1 písm. b) InsZ, a z toho důvodu byl 

insolvenční správce povinen dlužníku hyperochu vydat, resp. dlužník nebyl povinen hyperochu 

použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.598 Vrchní soud v Praze 

vycházel při výkladu insolvenčního zákona, ve znění účinném do 31. 5. 2019, z toho 

předpokladu, že nezajištění věřitelé jsou při oddlužení plněním splátkového kalendáře 

uspokojováni z pravidelných měsíčních splátek dlužníka, nikoli z hyperochy. I přes tento závěr 

nicméně insolvenční zákon nestanovil lhůtu, ve které byl insolvenční správce povinen 

hyperochu vydat dlužníkovi. Neplnil-li tak dlužník splátky dle stanoveného splátkového 

kalendáře, insolvenční správce si hyperochu ponechal a současně podal insolvenčnímu soudu 

návrh na zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka.599 V tomto 

                                                 
594 § 3 odst. 4 InsSprT. 
595 SPRINZ, P., CHYTIL, P. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. 

Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1106. 
596 SPRINZ, P. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční 

zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1056. 
597 § 409 odst. 4 InsZ. 
598 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 1 VSPH 175/2012 či Usnesení Vrchního soudu 

v Praze ze dne 7. 3. 2016, sp. zn. 4 VSPH 238/2016. To samozřejmě nebránilo tomu, aby se dlužník rozhodl 

hyperochu použít k mimořádné splátce nad rámec splátkového kalendáře, a to zejména z toho důvodu, 

že očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů dosahovala výše, která jen minimálně přesahovala 30 %. 
599 § 418 odst. 1 písm. a) InsZ. 
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případě tak byla hyperocha ponechána na účtu majetkové podstaty, a to až do doby, než 

insolvenční soud o takovém návrhu insolvenčního správce nerozhodl.600 Tento závěr nicméně 

s největší pravděpodobností nelze po účinnosti Oddlužovací novely aplikovat, a to z toho 

důvodu, že k uspokojení nezajištěných věřitelů při oddlužení plněním splátkového kalendáře se 

zpeněžením majetkové podstaty neslouží pouze budoucí příjmy dlužníka, ale mimo jiné 

i výtěžek zpeněžení dlužníkova majetku.601 

Insolvenční zákon nevylučuje zpeněžení majetkové podstaty nebo její části či prodej 

dlužníkova podniku i v rámci reorganizace.602 Takto zpeněžován může být např. majetek, který 

přímo nesouvisí s podnikatelskou činností dlužníka nebo majetek, který by mohl komplikovat 

prodej podniku, tj. věci nebo pohledávky, které jsou předmětem sporů.603 

7.1. Jednotlivé způsoby zpeněžení majetkové podstaty 

Majetkovou podstatu lze zpeněžit způsoby, jež jsou insolvenčním zákonem taxativně 

vypočteny v § 286 InsZ.604 O způsobu zpeněžení majetkové podstaty rozhodne insolvenční 

správce se souhlasem věřitelského výboru. Insolvenční soud a věřitelský výbor budou 

o způsobu zpeněžení rozhodovat pouze v případě zpeněžení majetku, jenž není předmětem 

zajištění, resp. pokud neudělí pokyn ke zpeněžení žádný ze zajištěných věřitelů (viz níže).605 

Nesouhlasí-li věřitelský výbor s návrhem insolvenčního správce ohledně způsobu zpeněžení 

majetkové podstaty, navrhne insolvenční správce zpravidla jiný způsob zpeněžení, který bude 

zohledňovat stanovisko věřitelského výboru. Má-li nicméně insolvenční správce za to, 

že stanovisko věřitelského výboru je v rozporu se společným zájmem věřitelů, je oprávněn 

obrátit se na insolvenční soud, který toto stanovisko posoudí.606 Volba některého ze způsobů 

                                                 
600 Srov. usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. KSPL 27 INS 29067/2014, v němž Krajský 

soud v Plzni zamítl návrh na nařízení předběžného opatření, jímž by se insolvenčnímu správci přikázalo nevyplatit 

dlužníkovi částku odpovídající přebytku výtěžku zpeněžení zajištění. Krajský soud v Plzni nicméně dodal, 

že insolvenční správce je oprávněn po určitou dobu přebytek výtěžku zpeněžení „pozdržet“ na účtu majetkové 

podstaty.  
601 „V režimu oddlužení podle Oddlužovací novely hyperocha mimořádným příjmem spíše nebude, bude se však 

jednat o výtěžek zpeněžení majetku dlužníka, který má být rozdělen mezi věřitele.“ (viz SPRINZ, P., CHYTIL, P. 

In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1119). 
602 § 341 odst. 1 písm. b) InsZ. 
603 KOZÁK, J., ŽIŽLAVSKÝ, M. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., 

ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 1198. 
604 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 4. 2018, sp. zn. 29 NSČR 179/2016. 
605 § 286 odst. 2 InsZ ve spojení s § 293 odst. 2 InsZ. Je rovněž možné, že si rozhodování o způsobu zpeněžení 

majetkové podstaty vyhradí schůze věřitelů (§ 46 odst. 2 InsZ). 
606 BROŽ, J., In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 1008. 
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zpeněžení majetkové podstaty dle § 286 InsZ nevede sama o sobě k závěru, že insolvenční 

správce porušil při výkonu své funkce zákonem stanovenou nebo soudem uloženou povinnost, 

ani k závěru, že porušil povinnost postupovat s odbornou péčí.607 Je-li zpeněžována majetková 

hodnota, která slouží k zajištění, je zajištěný věřitel, jehož pohledávka je zajištěná tímto 

majetkem, oprávněn zvolit způsob zpeněžení tohoto majetku.608 Nespokojenost dlužníka s tím, 

jak jej informuje insolvenční správce o svém postupu ohledně zpeněžení, není důvodem 

ke zproštění funkce insolvenčního správce.609 

Veřejná dražba. Zpeněžení veřejnou dražbou lze považovat za nejtransparentnější způsob 

zpeněžení majetkové podstaty.610 Ustanovení upravující postup při tomto způsobu zpeněžení 

jsou stanovena v části druhé zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVD“), která obsahuje právní úpravu dražeb dobrovolných a dle které má 

insolvenční správce v průběhu veřejné dražby dobrovolné postavení vlastníka předmětu 

dražby.611 Veřejnou dražbu provede dražebník na návrh insolvenčního správce po uzavření 

smlouvy o provedení dražby, která se stane účinnou dnem schválení věřitelským výborem.612 

Je-li ve veřejné dražbě zpeněžován majetek, který je předmětem zajištění, uděluje zajištěný 

věřitel pokyn ke způsobu zpeněžení veřejnou dražbou i souhlas s konkrétní smlouvou 

o provedení dražby. Mezi povinné náležitosti smlouvy o provedení dražby patří mimo jiné 

určení výše nejnižšího podání či případné oprávnění licitátora snížit nejnižší podání o předem 

stanovenou částku.613 Není-li učiněno nejnižší podání, resp. licitátorem snížené nejnižší podání, 

uzavře insolvenční správce s dražebníkem smlouvu o provedení opakované dražby. Platnost 

veřejné dražby dobrovolné lze napadnout žalobou na neplatnost dražby.614 Věcně a místně 

příslušným soudem k projednání žaloby na neplatnost dražby bude okresní soud, v jehož 

obvodu byla dražba provedena.615 Je-li v průběhu řízení o neplatnost dražby podána žaloba 

na vyloučení majetku z majetkové podstaty, který byl předmětem dražby, je okresní soud, který 

vede řízení o neplatnost dražby, povinen toto řízení přerušit, a to až do rozhodnutí 

                                                 
607 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 7. 2016, sp. zn. 29 ICdo 49/2014. 
608 Viz kapitola 7.2. této diplomové práce. 
609 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 2015, sp. zn. 29 NSČR 2/2014. 
610 Shodně MARŠÍKOVÁ, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 618. 
611 § 17 odst. 4 ZVD. 
612 Věřitelský výbor tak uděluje souhlas jak se zpeněžením majetkové podstaty veřejnou dražbou, tak i se smlouvou 

o provedení dražby. 
613 §19 odst. 2 ZVD. 
614 § 24 odst. 3 ZVD. 
615 § 9 odst. 1 OSŘ ve spojení s § 88 písm. h) OSŘ. 
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insolvenčního soudu o vylučovací žalobě.616 Není-li přihlášený věřitel současně některou 

z osob, které jsou aktivně věcně legitimovány k podání žaloby na neplatnost dražby,617 není 

oprávněn se domáhat vyslovení neplatnosti dražby.618 „Probíhající řízení o žalobě 

na neplatnost veřejné dražby, kterou došlo ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění 

pohledávky zajištěného věřitele, nemůže vytvořit překážku pro vydání výtěžku zpeněžení 

zajištěnému věřiteli.“619 

Prodej podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí. Dalším 

ze způsobů zpeněžení majetkové podstaty je zpeněžení movitých a nemovitých věcí 

podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí dle § 323 a násl., 

resp. § 335 a násl. OSŘ. Věcně a místně příslušným soudem k řízení o prodeji movitých 

a nemovitých věcí je okresní soud, v jehož obvodu je sídlo insolvenčního správce.620 Bude-li 

nicméně předmětem prodeje nemovitá věc, bude místně příslušným soud, v jehož obvodu 

se tato nemovitá věc nachází.621 Návrh na prodej majetku dle tohoto způsobu zpeněžení 

majetkové podstaty podává insolvenční správce, který je jediným účastníkem tohoto řízení.622 

K tomuto návrhu musí být přiloženo rozhodnutí o prohlášení konkursu, soupis majetkové 

podstaty potvrzený insolvenčním soudem a souhlas věřitelského výboru s tímto způsobem 

zpeněžení.623 Ze znění § 288 odst. 2 InsZ lze dovodit, že tímto způsobem zpeněžení lze 

majetkovou podstatu zpeněžit pouze v případě prohlášení konkursu na majetek dlužníka. 

Prodej mimo dražbu. Prodej mimo dražbu, tzv. z volné ruky, může insolvenční správce 

uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru, ledaže se jedná o prodej 

věcí bezprostředně ohrožených zkázou či znehodnocením, resp. věcí běžně zcizovaných 

při pokračujícím provozu dlužníkova podniku.624 „Jde přitom o způsob zpeněžení, který 

je realizován tak, že insolvenční správce uzavírá s třetími osobami úplatné smlouvy (kupní 

smlouvy, smlouvy o převodu akcií, smlouvy o postoupení pohledávky apod.).“625 Předpokladem 

pro nabytí účinnosti smlouvy o prodeji mimo dražbu je souhlas insolvenčního soudu 

                                                 
616 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 11. 2014, sp. zn. 21 Cdo 953/2014. Jiný než insolvenční soud 

nemůže posuzovat oprávněnost zápisu majetku do soupisu majetkové podstaty ani jako otázku předběžnou. K této 

otázce viz kapitola 5.1. této diplomové práce. 
617 § 24 odst. 3 ZVD. 
618 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 1. 2006, sp. zn. 29 Odo 294/2003. 
619 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 6. 2012, sp. zn. 3 VSPH 6/2012. 
620 § 9 odst. 1 OSŘ ve spojení s § 252 odst. 1 OSŘ a § 85 odst. 4 OSŘ. 
621 § 252 odst. 4 písm. b) OSŘ. 
622 § 288 odst. 1 věta druhá InsZ. 
623 § 288 odst. 2 InsZ. 
624 § 289 odst. 1 in fine InsZ. 
625 SPRINZ, P., NOVOPACKÝ, L. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. 

a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 740. 
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a věřitelského výboru, přičemž účinnost této smlouvy nenastane, nebudou-li uděleny oba tyto 

souhlasy.626 Insolvenční soud udělí souhlas se zpeněžením mimo dražbu ve formě rozhodnutí 

učiněném v rámci dohlédací činnosti, jehož součástí mohou být insolvenčním soudem 

stanovené podmínky prodeje, a to např. povinnost insolvenčního správce inzerovat předmět 

prodeje na internetových portálech po stanovenou dobu, minimální výše kupní ceny atp.627 

Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru může být dán i dodatečně po podpisu 

smlouvy o prodeji mimo dražbu.628 Při prodeji mimo dražbu lze kupní cenu stanovit pod cenu 

odhadní, a to zejména v případě, kdy co nejrychlejší prodej mimo dražbu, i když pod cenu 

odhadní, může být pro majetkovou podstatu přínosem.629 Je-li při prodeji mimo dražbu 

zpeněžována věc, která je předmětem zajištění, může insolvenční správce prodej mimo dražbu 

uskutečnit pouze na základě pokynu zajištěného věřitele. Souhlas insolvenčního soudu 

či věřitelského výboru není v tomto případě vyžadován.630 

Platnost smlouvy o prodeji mimo dražbu lze napadnout žalobou podanou u insolvenčního soudu 

nejpozději do tří měsíců ode dne zveřejnění této smlouvy v insolvenčním rejstříku. K ochraně 

práv dotčených osob je potřeba, aby kupní smlouva byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna 

samostatně,631 tj. nikoli například jako příloha žádosti insolvenčního správce o udělení souhlasu 

s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli.632 Nebyl-li nabyvatel při prodeji mimo 

dražbu v dobré víře, tříměsíční lhůta k podání žaloby na určení neplatnosti smlouvy o prodeji 

mimo dražbu se neuplatní. Osoba, která není účastníkem insolvenčního řízení, nebo stranou 

smlouvy o prodeji mimo dražbu, není aktivně věcně legitimována k podání této žaloby.633 Spor 

vyvolaný žalobou na určení neplatnosti smlouvy o prodeji mimo dražbu je incidenčním sporem 

dle § 159 odst. 1 písm. f) InsZ. Trvání řízení o žalobě na neplatnost smlouvy o prodeji mimo 

dražbu nebrání předložení konečné zprávy, pokud výsledek tohoto řízení nemůže podstatně 

ovlivnit závěr konečné zprávy,634 resp. není překážkou pro podání návrhu na vydání výtěžku 

zpeněžení zajištěnému věřiteli.635 V rámci řízení o žalobě na určení neplatnosti smlouvy 

o prodeji mimo dražbu posuzuje insolvenční soud platnost této smlouvy z hlediska hmotného 

                                                 
626 SMOLÍK, P. Oddlužení v právním řádu ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 89. 
627 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 7. 2013, sp. zn. 2 VSPH 1001/2013. 
628 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 4. 2013, sp. zn. 3 VSPH 707/2012. 
629 BROŽ, J. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 1016. Odhadní 

cenou se rozumí cena, kterou určil insolvenční správce při soupisu majetkové podstaty. 
630 Viz kapitola 7.2. této diplomové práce. 
631 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 12. 2018, sp. zn. 104 VSPH 942/2018. 
632 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 1. 2017, sp. zn. 4 VSOL 922/2016. 
633 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 8. 2015, sp. zn. 29 ICdo 26/2013. 
634 § 302 odst. 1 písm. a) InsZ. 
635 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. 3 VSOL 321/2015. 
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práva, tj. nikoli to, zda byl udělen souhlas insolvenčního soudu či věřitelského výboru, 

resp. zda došlo ke zveřejnění smlouvy o prodeji mimo dražbu v insolvenčním rejstříku.636 

Za zvláštní druh prodeje mimo dražbu lze označit zpeněžení dlužníkova podniku, resp. jeho 

části, nebo zpeněžení celé majetkové podstaty jedinou smlouvou.637 

Zpeněžení soudním exekutorem. Posledním ze způsobů zpeněžení majetkové podstaty 

je zpeněžení majetkové podstaty soudním exekutorem.638 Dle výslovného znění 

§ 289a odst. 2 InsZ je soudní exekutor oprávněn zpeněžit majetkovou podstatu pouze formou 

dražby, a tedy žádná jiná forma zpeněžení majetkové podstaty soudním exekutorem není 

v insolvenčním řízení přípustná. Dražbu provede soudní exekutor na návrh insolvenčního 

správce po uzavření smlouvy o provedení dražby, která se stane účinnou dnem schválení této 

smlouvy věřitelským výborem.639 Způsob zpeněžení majetkové podstaty v dražbě provedené 

soudním exekutorem byl do insolvenčního zákona zaveden Akreditační novelou, jež nabyla 

účinnosti 1. 7. 2017. Jelikož je, resp. i před 1. 7. 2017 byl, výčet způsobů zpeněžení majetkové 

podstaty dle § 286 InsZ taxativní, nebylo možné před tímto datem provést zpeněžení majetkové 

podstaty soudním exekutorem, a to ani tehdy, pokud k tomu udělil souhlas zajištěný věřitel.640 

7.2. Pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení 

Zajištěným věřitelem se dle insolvenčního zákona rozumí věřitel, jehož pohledávka je zajištěna 

majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, 

omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky 

k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.641 Zajištění věřitelé 

uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést 

okolnosti, které je osvědčují, připojit listiny, které se toho týkají, resp. uvést, zda uplatňují právo 

na uspokojení ze zajištění, označit druh zajištění a dobu jeho vzniku.642 Je pouze na zajištěném 

                                                 
636 SPRINZ, P., NOVOPACKÝ, L. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. 

a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 743. 
637 § 290 až 292 InsZ. 
638 § 289a InsZ ve spojení s § 76 odst. 2 EŘ. Zpeněžování majetku soudním exekutorem lze podřadit pod další 

činnost exekutora dle § 74 a násl. EŘ. 
639 § 289a odst. 2 InsZ. I když to § 293 odst. 2 InsZ výslovně nestanoví, není při zpeněžení majetku, který slouží 

k zajištění pohledávky zajištěného věřitele, nutné vedle pokynu zajištěného věřitele požadovat i souhlas 

věřitelského výboru (viz MARŠÍKOVÁ, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, 

judikaturou, nařízením Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 

2018, s. 625). V tomto případě se jedná o zjevné opomenutí zákonodárce, který v rámci Akreditační novely 

opomněl novelizovat § 293 odst. 2 InsZ. 
640 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 4. 2018, sp. zn. 29 NSČR 179/2016. 
641 § 2 písm. g) InsZ. 
642 § 166 InsZ ve spojení s § 174 odst. 3 InsZ. 
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věřiteli, zda se v insolvenčním řízení rozhodne své zajištění uplatnit přihláškou pohledávky. 

Zajištěný věřitel je tak nicméně povinen učinit nejpozději do skončení lhůty pro přihlašování 

pohledávek, která je stanovena v rozhodnutí o úpadku.643 Jinými slovy, zápis majetku, jenž 

je předmětem zajištění, do soupisu majetkové podstaty nemá vliv na běh lhůty pro přihlášení 

pohledávky zajištěného věřitele.644 Přihlásí-li zajištěný věřitel zajištěnou pohledávku 

či samostatné zajištění po uplynutí lhůty pro přihlašování pohledávek stanovené v rozhodnutí 

o úpadku, insolvenční soud takovou přihlášku pohledávky odmítne.645 Výjimkou je pouze 

situace, kdy se dlužník stane vlastníkem majetkové hodnoty zajištěné zajišťovacími 

instrumenty dle § 2 písm. g) InsZ po uplynutí lhůty pro přihlašování pohledávek stanovené 

v rozhodnutí o úpadku. V tom případě je insolvenční soud povinen vyzvat zajištěného věřitele 

k uplatnění práva na uspokojení ze zajištění, který je tak povinen učinit v rámci insolvenčním 

soudem stanovené lhůty.646 

Při zpeněžení majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky zajištěného věřitele, 

je insolvenční správce vázán pokyny tohoto zajištěného věřitele.647 Je-li zajištěných věřitelů 

více, uděluje pokyny ke zpeněžení zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění 

jako první v pořadí, a to bez ohledu na skutečnost, že pohledávka zajištěného věřitele je nižší 

než hodnota předmětu zajištění.648 Neudělí-li zajištěný věřitel pokyn směrující ke zpeněžení 

ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo jej udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka 

se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. „V případě, kdy (…) na témže majetku zapsaném 

v soupisu majetkové podstaty váznou ve prospěch různých věřitelů dvě zástavní práva stejného 

pořadí (stejného data vzniku), je třeba ke zpeněžení předmětu zajištění pokynů obou zajištěných 

věřitelů.“649 Není-li udělen pokyn žádným zajištěným věřitelem, postupuje se při zpeněžení 

dle § 286 a násl. InsZ. 

Je-li přitom podle znaleckého posudku, který byl vypracován po rozhodnutí o úpadku, hodnota 

zajištění nižší než výše zajištěné pohledávky, považuje se pohledávka v tomto rozdílu 

a pohledávka dalších zajištěných věřitelů s pozdějším pořadím za pohledávku nezajištěnou.650 

                                                 
643 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. 2 VSPH 1130/2016. 
644 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 7. 2013, sp. zn. 29 NSČR 23/2012. 
645 § 173 odst. 1 InsZ ve spojení s § 185 InsZ. 
646 V této situaci bude nicméně potřeba rozlišovat, zda je insolvenční dlužník osobním dlužníkem zajištěného 

věřitele (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 29 NSČR 32/2011), nebo dlužníkem 

zástavním (viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 8. 2011, sp. zn. 1 VSPH 663/2011). 
647 § 293 odst. 1 InsZ. 
648 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 29 NSČR 47/2015. 
649 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 11. 2015, sp. zn. 2 VSPH 2204/2014. 
650 § 167 odst. 3 InsZ. 
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V tomto rozsahu nebude zajištěný věřitel oprávněn udělovat pokyny ke zpeněžení, 

resp. podávat námitky proti pokynu zajištěného věřitele. Toto pravidlo nicméně nelze aplikovat 

při uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů dle § 298 odst. 2 InsZ.651 

Insolvenční správce je oprávněn pokyny zajištěného věřitele směrující ke zpeněžení odmítnout, 

lze-li dle jeho názoru předmět zajištění zpeněžit výhodněji. V takovémto případě požádá 

insolvenční správce o přezkum tohoto pokynu insolvenční soud.652 Insolvenční zákon 

prostřednictvím tohoto ustanovení chrání ostatní insolvenční věřitele před pokyny zajištěného 

věřitele, který uděluje pokyny ke zpeněžení a který celkem přirozeně bude těmito pokyny 

sledovat zejména uspokojení své vlastní zajištěné pohledávky a nikoli to, zda budou uspokojeny 

i pohledávky ostatních insolvenčních věřitelů. Insolvenční správce tak odmítne pokyny 

zajištěného věřitele směrující ke zpeněžení například tehdy, pokud má za to, že výnos 

z pronájmu předmětu zajištění bude vyšší než výnos jeho zpeněžení.653 Insolvenční soud není 

oprávněn pokyny zajištěného věřitele eliminovat paušálně, a tedy tyto pokyny mohou být 

upozaděny pouze ve spojitosti s konkrétními skutkovými okolnostmi.654 

Není-li k pokynům zajištěného věřitele připojen písemný souhlas ostatních zajištěných věřitelů, 

jejichž pohledávka se uspokojuje z téhož předmětu zajištění, vyrozumí o tom osoba 

s dispozičními oprávněními insolvenční soud, který rozhodne o schválení pokynu zajištěného 

věřitele. Při jednání mohou být projednány pouze ty námitky ostatních zajištěných věřitelů, 

které byly písemně uplatněny u insolvenčního soudu nejpozději do sedmi dnů ode dne 

zveřejnění pokynů zajištěného věřitele v insolvenčním rejstříku. Nepodají-li zajištění věřitelé 

žádné námitky, resp. nejsou-li tyto námitky doručeny insolvenčnímu soudu řádně a včas, 

insolvenční soud nařízené jednání zruší a o schválení či případném neschválení pokynů 

zajištěného věřitele rozhodne bez nařízení jednání.655 Před účinností Revizní novely nebyl 

insolvenčním zákonem výslovně upraven vzájemný vztah pokynů zajištěného věřitele 

a souhlasu udělovaného insolvenčním soudem, resp. věřitelským výborem. Judikatura tak 

dovozovala, že podmínkou účinnosti smlouvy o prodeji mimo dražbu je i v případě zpeněžení 

majetku, který slouží k zajištění, souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru.656 Účelem 

                                                 
651 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 11. 2010, sp. zn. 1 VSPH 857/2010. 
652 § 293 odst. 1 in fine InsZ. 
653 Insolvenční věřitelé by v tomto případě byli uspokojováni z vybíraného nájemného, tj. nikoli z výtěžku 

zpeněžení zajištění. Takováto situace bude nicméně spíše výjimečná. 
654 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 1. 2014, sp. zn. 1 VSPH 2077/2013. 
655 BROŽ, J. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 1027–1028. 
656 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 3. 2012, sp. zn. 1 VSPH 194/2012. 
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Revizní novely, kterou byl do insolvenčního zákona vložen § 293 odst. 2, tak bylo výslovně 

stanovit, „že v případech, kdy zajištěný věřitel (…) vydá pokyn ke zpeněžení zajištění, není 

již významné rozhodování věřitelského výboru a insolvenčního soudu o téže otázce.“657 

Postupuje-li insolvenční správce při zpeněžení majetkové podstaty dle pokynů zajištěného 

věřitele, nese zajištěný věřitel náklady spojené s plněním těchto pokynů ze svého. Omezení 

stanovená v § 298 odst. 4 InsZ se v tomto případě neuplatní.658 Pokud insolvenční správce 

bezdůvodně nesplní pokyny zajištěného věřitele směrující ke zpeněžení, může být tato 

skutečnost důvodem pro zproštění funkce insolvenčního správce.659 

Pokyn zajištěného věřitele dle § 293 InsZ plní významnou roli též při zpeněžení majetkové 

podstaty v oddlužení. Insolvenční správce po schválení oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty zpeněží mimo jiné i majetek náležející do majetkové podstaty, který slouží 

k zajištění.660 Ke zpeněžení tohoto majetku nicméně nedojde, požádá-li o to zajištěný věřitel 

a zpeněžením ostatního majetku náležejícího do majetkové podstaty dojde k plnému uspokojení 

pohledávek nezajištěných věřitelů, resp. pokud zajištěná pohledávka zjevně přesahuje hodnotu 

zajištění. Důsledkem nenaplnění podmínek dle předchozí věty nicméně nebude odejmutí práva 

dle § 293 InsZ zajištěnému věřiteli, který tak bude i nadále mít právo udělovat pokyn 

insolvenčnímu správci ke způsobu zpeněžení zajištění.661 Insolvenční zákon v § 408 odst. 3, 

ve znění účinném do 31. 5. 2019, stanovil, že majetek sloužící k zajištění insolvenční správce 

zpeněží pouze v případě, že o to zajištěný věřitel požádá, jestliže zpeněžením ostatního majetku 

dojde k plnému uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů nebo jestliže zajištěná pohledávka 

zjevně přesahuje hodnotu zajištění. Ustanovení § 408 odst. 3 InsZ, ve znění Oddlužovací novely, 

tak obsahuje v tomto ohledu určitý nesoulad s § 274 odst. 2 InsZ, jenž stanoví, že jsou-li vedena 

insolvenční řízení dlužníka i jeho manžela, zpeněžuje se majetek náležející do společného jmění 

manželů v tom řízení, v němž zajištěný věřitel dříve požádal o zpeněžení majetku. 

                                                 
657 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., 

o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, tisk č. 929. 
658 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 7. 2015, sp. zn. 29 NSČR 37/2013. 
659 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 2015, sp. zn. 29 NSČR 2/2014. 
660 § 408 odst. 3 InsZ, ve znění Oddlužovací novely. 
661 STRNAD, Z. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 1459. 
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Majetek, který slouží k zajištění, insolvenční správce zpeněží po schválení oddlužení plněním 

splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, požádá-li o to zajištěný věřitel, jehož 

pohledávka byla zjištěna.662 Právní úprava omezení rozsahu zpeněžování majetkové podstaty 

při tomto způsobu oddlužení nedopadá na zajištěné věřitele, a tedy majetek sloužící k zajištění 

bude i nadále zpeněžován insolvenčním správcem poté, co jej o to požádá zajištěný věřitel.663 

Insolvenční správce v tomto případě postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění 

v konkursu. Nepožádá-li zajištěný věřitel o zpeněžení, zůstane tomuto zajištěnému věřiteli 

zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku.664 

7.3. Nakládání s výtěžkem zpeněžení 

V závěru zpeněžování majetkové podstaty předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu 

konečnou zprávu, jejíž obsahové náležitosti stanoví insolvenční zákon v § 306 odst. 2. 

Vyčlení-li insolvenční správce z výtěžku zpeněžení před rozvrhem částku na předpokládané 

výlohy spojené s ukončením insolvenčního řízení dle § 305 odst. 3 InsZ, uvede tuto skutečnost 

v konečné zprávě. Konečnou zprávu předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu 

společně s vyúčtováním své odměny a výdajů na elektronickém formuláři.665 Předložení 

konečné zprávy insolvenčním správcem nebrání neukončené incidenční spory, nemůže-li jejich 

výsledek podstatně ovlivnit závěr konečné zprávy, nebo jestliže se nepodařilo zpeněžit celou 

majetkovou podstatu, pokud může být dosud nezpeněžený majetek z majetkové podstaty 

vyňat.666 Poté, co insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho 

vyúčtování a odstraní chyby a nejasnosti v ní obsažené, zveřejní konečnou zprávu 

v insolvenčním rejstříku formou vyhlášky.667 Do 15 dnů ode dne zveřejnění konečné zprávy 

v insolvenčním rejstříku mohou účastníci řízení, tj. dlužník a insolvenční věřitelé, podávat proti 

konečné zprávě své námitky, které insolvenční soud projedná na jednání nařízeném 

k projednání konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce. Nejsou-li 

proti konečné zprávě podány žádné námitky, může insolvenční soud rozhodnout o konečné 

                                                 
662 § 409 odst. 4 InsZ. 
663 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 31/2019 Sb. kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (…) a některé další zákony, tisk č. 71. 
664 § 414 odst. 4 InsZ. 
665 § 302 odst. 5 InsZ. 
666 Za neukončené incidenční spory, které nebrání předložení konečné zprávy dle § 302 odst. 1 písm. a) InsZ 

lze považovat např. spory o vyloučení majetkové hodnoty z majetkové podstaty dle § 225 InsZ. Nicméně tento 

závěr nelze činit paušálně, ale pouze s ohledem na konkrétní okolnosti případu (např. jak významná část majetkové 

podstaty bude předmětem řízení o vylučovací žalobě). 
667 § 304 odst. 1 a 2 InsZ. 
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zprávě bez nařízení jednání.668 Bez nařízení jednání lze nicméně rozhodnout o včasně podaných 

námitkách proti konečné zprávě a vyúčtování, je-li na majetek dlužníka prohlášen nepatrný 

konkurs a nerozhodne-li schůze věřitelů jinak.669 Nařídí-li insolvenční soud doplnění či změnu 

konečné zprávy, resp. odmítne-li konečnou zprávu přijmout, postupuje po předložení „nové“ 

konečné zprávy insolvenčním správcem opětovně dle § 304 InsZ. Odvolání proti rozhodnutí 

o konečné zprávě může podat pouze insolvenční správce a dále věřitelé a dlužník, jejichž 

námitkám nebylo vyhověno.670 K podání odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu, 

kterým byla schválena konečná zpráva a vyúčtování insolvenčního správce, jsou aktivně věcně 

legitimováni též účastníci řízení, k jejichž tíži byla konečná zpráva schválena v jiném než 

vyhláškou zveřejněném znění a proti kterému účastníci řízení námitky nepodali.671 

Konečná zpráva musí vyústit ve vyčíslení částky sloužící k rozdělení mezi věřitele a v označení 

těchto věřitelů s uvedením údaje o výši jejich podílů na této částce.672 „Pravomocným 

schválením konečné zprávy a vyúčtování se zakládá definitivní závěr jak o celkových příjmech 

podstaty, tak o výdajích souvisejících se správou majetkové podstaty i všech ostatních 

pohledávkách za majetkovou podstatou a pohledávkách jim naroveň postavených, které již 

správce uspokojil a které ještě uspokojit zbývá, jakož i o plnění poskytnutém zajištěným 

věřitelům.“673 Účelem konečné zprávy tak není s konečnou platností určit, v jakém rozsahu 

budou uspokojováni jednotliví insolvenční věřitelé.674 Při prohlášení nepatrného konkursu 

na majetek dlužníka může insolvenční správce předložit konečnou zprávu společně s návrhem 

rozvrhového usnesení.675 Skutečnost, že v insolvenčním řízení nebyl zjištěn žádný majetek 

náležející do majetkové podstaty, resp. že nedošlo ke zpeněžení majetkové podstaty, nemá vliv 

na povinnost insolvenčního správce předložit konečnou zprávu, resp. na povinnost 

insolvenčního soudu konečnou zprávu projednat.676 

                                                 
668 § 304 odst. 5 InsZ. 
669 § 315 odst. 1 písm. d) InsZ. 
670 § 304 odst. 6 InsZ. 
671 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 4. 2015, sp. zn. 4 VSPH 40/2015. 
672 § 302 odst. 3 InsZ. 
673 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 9. 2015, sp. zn. 2 VSPH 60/2015. 
674 Konkrétní rozsah uspokojení pohledávek insolvenčních věřitelů bude určen v rozvrhovém usnesení. 
675 § 315 odst. 1 písm. f) InsZ. Insolvenční soud může poté spojit rozhodnutí o schválení konečné zprávy 

s rozvrhovým usnesením. 
676 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 5. 2013, sp. zn. 2 VSPH 514/2013. Byl-li poté, co bylo rozhodnuto 

o úpadku, ale nikoli o způsobu řešení úpadku, insolvenční návrh odmítnut, nepředkládá insolvenční správce 

insolvenčnímu soudu konečnou zprávu, nýbrž obdobnou zprávu o své činnosti, která bude obsahovat informace 

o dosavadních výsledcích insolvenčního řízení (viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 11. 2011, 

sp. zn. 3 VSPH 383/2011). 
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Umožnuje-li to stav zpeněžení majetkové podstaty a vysloví-li s tím souhlas věřitelský výbor, 

navrhne insolvenční správce insolvenčnímu soudu, aby povolil částečný rozvrh.677 V návrhu 

insolvenční správce uvede pohledávky, které mají být v částečném rozvrhu uspokojeny, 

a to včetně uvedení výše, do jaké budou tyto pohledávky uspokojeny. Insolvenční soud 

částečný rozvrh povolí pouze tehdy, umožňuje-li to stav zpeněžení majetkové podstaty, 

nejsou-li tím dotčena práva zajištěných věřitelů, nemůže-li tím být ohrožen rozvrh po konečné 

zprávě a je-li navrhované uspokojení pohledávek, jež jsou zahrnuty do částečného rozvrhu, 

nepochybné.678 Návrh na částečný rozvrh by tak měl mimo jiné obsahovat stav výtěžku 

zpeněžení majetkové podstaty, výši budoucích očekáváných výdajů a dosud neuspokojených 

pohledávek za majetkovou podstatou, resp. pohledávek jim na roveň postavených, a prohlášení 

insolvenčního správce o tom, že částečným rozvrhem nebude ohrožen rozvrh po konečné 

zprávě ani dotčena práva zajištěných věřitelů.679 Nenavrhne-li insolvenční správce částečný 

rozvrh, ačkoli to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňuje, může být tato skutečnost 

důvodem ke snížení odměny insolvenčního správce.680 Závěr insolvenčního soudu o tom, 

zda jsou splněny podmínky pro částečný rozvrh, vychází zejména z výše výtěžku zpeněžení 

majetkové podstaty; z výše, v jaké zůstává majetková podstata nezpeněžena; z výhledu dalších 

výnosů majetkové podstaty; z existence pohledávek, které bude dle § 305 odst. 2 InsZ potřeba 

uspokojit před rozvrhem a z vedení sporů, jejichž předmětem je přezkum existence 

přihlášených pohledávek.681 

„Insolvenční soud v souvislosti s částečným rozvrhem rozhoduje dvěma výroky: prvním 

výrokem rozhoduje o povolení částečného rozvrhu, druhým výrokem pak o rozvrhu konkrétních 

částek mezi přihlášené věřitele.“682 Proti rozhodnutí o povolení částečného rozvrhu, 

tj. proti prvnímu výroku, není odvolání přípustné. Dlužník, insolvenční správce a věřitelé, kteří 

byli zahrnuti do rozvrhu, jsou oprávněni podat odvolání proti rozvrhovému usnesení, tj. proti 

posléze uvedenému výroku. Nicméně dle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 2. 2016, 

sp. zn. 4 VSPH 145/2016, může být odvolání proti rozvrhovému usnesení podáno jakýmkoli 

insolvenčním věřitelem, tj. nikoli pouze těmi věřiteli, jejichž pohledávky byly zahrnuty 

                                                 
677 § 301 odst. 1 InsZ. 
678 V částečném rozvrhu tak nelze uspokojit např. pohledávky, jejichž pravost, výše či pořadí je předmětem 

incidenčního sporu. 
679 MARŠÍKOVÁ, J. In MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 645. 
680 § 38 odst. 3 InsZ. 
681 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 6. 2011, sp. zn. 3 VSPH 101/2011. 
682 VIDOVIČOVÁ, L. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. 

Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 772. 
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do částečného rozvrhu. Je-li navržen částečný rozvrh pro uspokojení zajištěné pohledávky 

z výtěžku zpeněžení zajištění, který je nižší než výše zajištěné pohledávky, bude 

se neuspokojená část zajištěné pohledávky uspokojovat společně s ostatními nezajištěními 

pohledávkami při rozvrhu. Splnění částečného rozvrhu vede v rozsahu poskytnutého plnění 

k zániku pohledávek těch věřitelů, kteří byli takto uspokojeni.683 

Před rozvrhem se dle § 305 odst. 1 InsZ uspokojí dosud nezaplacené pohledávky, které 

se uspokojují kdykoli během insolvenčního řízení. Dle § 296 odst. 1 InsZ se z výtěžku 

zpeněžení hradí pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky jim na roveň postavené 

a náklady související se zprávou majetkové podstaty. Jedná se tak o tzv. přednostní pohledávky. 

K uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou nebo pohledávek jim na roveň postavených 

může dojít kdykoli po rozhodnutí o úpadku dlužníka.684 Pohledávky za majetkovou podstatou 

a pohledávky jim na roveň postavené nicméně nebudou osobou s dispozičními oprávněními 

uspokojeny, budou-li veškeré majetkové hodnoty náležející do majetkové podstaty předmětem 

zajištění a výtěžek zpeněžení zajištění bude nižší než celková hodnota zajištěných 

pohledávek.685 V tomto případě tak nebude možné použít výtěžek zpeněžení zajištění 

k uspokojení jiných pohledávek než pohledávek zajištěných věřitelů.686 K uspokojení 

pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených rovněž nedojde, 

nebude-li zůstatek výtěžku zpeněžení předmětu zajištění po uspokojení zajištěných věřitelů 

stačit k uspokojení všech pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň 

postavených v celé jejich výši. Zvláštní skupinu pohledávek v tomto ohledu představují 

pohledávky za majetkovou podstatou, resp. pohledávky jim na roveň postavené, které jsou 

zajištěny zajišťovacími instrumenty dle § 2 písm. g) InsZ. Tyto pohledávky budou 

uspokojovány primárně jako pohledávky zajištěné, tedy z výtěžku zpeněžení zajištění.687 

Nepostačuje-li výtěžek zpeněžení ke krytí pohledávek a nákladů dle § 296 odst. 1 InsZ, 

lze k uspokojení pohledávek vyjmenovaných v § 297 odst. 1 InsZ použít zálohu na náklady 

insolvenčního řízení nebo zálohu poskytnutou věřitelským výborem.688 Nepostačuje-li výtěžek 

zpeněžení po uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů k plnému uspokojení všech 

pohledávek, které se uspokojují kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, uspokojí se tyto 

                                                 
683 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 4. 2008, sp. zn. 29 Odo 657/2006. 
684 § 168 odst. 3 InsZ, resp. § 169 odst. 3 InsZ. 
685 § 305 odst. 2 in fine InsZ. 
686 MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou. 4. vydání. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2015, s. 106. 
687 Jedná se např. o pohledávku výživného na nezletilé dítě, která je zajištěna soudcovským zástavním právem 

na nemovité věci (viz SMOLÍK, P. Oddlužení v právním řádu ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 87). 
688 § 297 odst. 1 InsZ. 
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pohledávky postupem stanoveným v § 305 odst. 2 InsZ.689 Poté bude insolvenčním soudem 

vydáno rozhodnutí dle § 305 odst. 2 InsZ, které nahrazuje rozvrhové usnesení a které je možné 

vydat až po schválení konečné zprávy.690 Po právní moci tohoto rozhodnutí a po jeho splnění 

insolvenčním správcem rozhodne insolvenční soud dle § 308 odst. 1 písm. d) InsZ o zrušení 

konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.691 

Bude-li výtěžek zpeněžení majetkové podstaty po uspokojení pohledávky zajištěného věřitele 

postačovat k uspokojení pohledávek dle § 305 odst. 1 InsZ, předloží insolvenční správce 

po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy insolvenčnímu soudu návrh 

rozvrhového usnesení.692 V návrhu rozvrhového usnesení budou též zahrnuty pohledávky 

zajištěných věřitelů nebo jejich část, pokud nebyly uspokojeny z výtěžku zpeněžení zajištění.693 

Povinnou součástí návrhu rozvrhového usnesení je uvedení částky, která má být vyplacena 

na každou pohledávku uvedenou v opraveném seznamu přihlášených pohledávek. Součástí 

rozvrhu budou pohledávky, které se v insolvenčním řízení uplatňují přihláškou pohledávky, 

jakož i pohledávky, které se v insolvenčním řízení považují za přihlášené.694 Před rozvrhem 

by přitom insolvenční správce měl z majetkové podstaty vyjmout majetkové hodnoty, které 

nemohou sloužit k uspokojení věřitelů dle § 227 InsZ. 

Pohledávky všech věřitelů zahrnutých do rozvrhu se uspokojují poměrně, a to do výše, v jaké 

byla jejich pohledávka v insolvenčním řízení zjištěna.695 Insolvenční soud návrh na vydání 

rozvrhového usnesení přezkoumá a poté vydá rozvrhové usnesení, ledaže v rámci dohlédací 

činnosti uloží insolvenčnímu správci povinnost změnit nebo doplnit návrh na vydání 

rozvrhového usnesení. Vydání rozvrhového usnesení nebrání, pokud ohledně některé 

z pohledávek dle upraveného seznamu pohledávek nejsou dosud splněny podmínky pro její 

výplatu, resp. jde o pohledávku spornou.696 Částky určené k uspokojení těchto pohledávek složí 

insolvenční správce do soudní úschovy. Odpadnou-li poté překážky k jejich výplatě, vydá 

                                                 
689 Tento postup se uplatní pouze v případě prohlášení konkursu na majetek dlužníka, resp. v případě řešení úpadku 

dlužníka oddlužením zpeněžením majetkové podstaty. Při řešení úpadku dlužníka oddlužením plněním 

splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty se použije § 398 odst. 4 InsZ. 
690 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 6. 2017, sp. zn. 3 VSOL 1584/2016. 
691 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2016, sp. zn. 29 NSČR 71/2014 a usnesení Vrchního soudu v Praze 

ze dne 18. 5. 2009, sp. zn. 1 VSPH 42/2009. 
692 § 306 odst. 1 InsZ. 
693 To nicméně neplatí pro zástavní pohledávky, které se uspokojují pouze z výtěžku zpeněžení. 
694 Např. pohledávky dle § 275 InsZ. 
695 § 306 odst. 3 InsZ. 
696 V § 306 odst. 4 písm. a) InsZ je stanoveno, že předmětný odstavec se týká zejména pohledávek, kterých se týká 

odvolání proti konečné zprávě. Toto ustanovení je tak rozporné s odst. 1 předmětného ustanovení, který stanoví 

povinnost insolvenčního správce předložit návrh rozvrhového usnesení až po právní moci rozhodnutí o schválení 

konečné zprávy. 
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o nich insolvenční soud další rozvrhové usnesení.697 V rozvrhovém usnesení určí insolvenční 

soud insolvenčnímu správci lhůtu k jeho splnění, která nesmí být delší než 2 měsíce ode dne 

právní moci rozvrhového usnesení.698 

Proti rozvrhovému usnesení se mohou odvolat insolvenční správce, dlužník a věřitelé, jejichž 

pohledávek se rozvrhové usnesení týká. „Námitkami, které měly zaznít při projednání 

a schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, se soud 

v rozvrhovém usnesení již nezabývá.“699 Částky určené pro jednotlivé věřitele proplácí 

insolvenční správce ve svém sídle, resp. je složí do úschovy u soudu.700 V praxi bude nicméně 

insolvenční správce ve většině případů proplácet částky určené pro jednotlivé věřitele na jejich 

bankovní účty, a to včetně částek nepřesahujících 500 Kč. O splnění rozvrhového usnesení podá 

insolvenční správce insolvenčnímu soudu zprávu. Po obdržení zprávy insolvenčního správce 

o splnění rozvrhového usnesení insolvenční soud i bez návrhu rozhodne o zrušení konkursu.701 

Bude-li po splnění rozvrhového usnesení nalezen další majetek dlužníka, nebudou dány 

podmínky pro zrušení konkursu dle § 308 odst. 1 písm. c) InsZ.702 

Právní mocí usnesení o zrušení konkursu zanikají účinky prohlášení konkursu.703 Zrušením 

konkursu se tak mimo jiné dlužník opět stává osobou s dispozičními oprávněními ve vztahu 

k majetkové podstatě, resp. k její části, která nebyla v průběhu konkursu zpeněžena. Platnost 

a účinnost právních úkonů, které byly provedeny během konkursu, není zánikem účinků 

prohlášení konkursu dotčena. Ani po zrušení konkursu tak nelze jakýmkoli způsobem 

napadnout platnost či účinnost právních úkonů, jimiž insolvenční správce zpeněžoval 

v průběhu insolvenčního řízení majetkovou podstatu. Poté, co insolvenční správce provede 

činnosti stanovené v § 313 odst. 2 InsZ, zprostí jej insolvenční soud usnesením jeho funkce.704 

V rámci tohoto usnesení insolvenční soud rozhodne o výdajích, které insolvenčnímu správci 

vznikly v souvislosti s ukončením konkursu. Tyto výdaje budou hrazeny z částky, která byla 

                                                 
697 § 307 odst. 4 věta druhá InsZ. 
698 Dle komentářové literatury může být lhůta v odůvodněných případech prodloužena (viz KOZÁK, J. 

In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. 

Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 1082. 
699 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 7. 2016, sp. zn. 29 NSČR 118/2016. 
700 Insolvenční správce může složit do soudní úschovy částky nepřesahující 500 Kč, částky, které by mohly 

připadnout na pohledávky dle § 306 odst. 4 InsZ nebo částky určené pro věřitele, kteří se do 30 dnů ode dne 

rozvrhového usnesení o tyto částky nepřihlásili, případně neposkytli insolvenčnímu správci součinnost. 
701 § 308 odst. 1 písm. c) InsZ. 
702 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 2. 2017, sp. zn. 1 VSPH 133/2017. 
703 § 312 odst. 1 InsZ ve spojení s § 309 odst. 3 InsZ. 
704 Povinnost provést činnosti dle § 313 odst. 2 InsZ uloží insolvenčnímu správci insolvenční soud zpravidla 

v usnesení o zrušení konkursu. 
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insolvenčním správcem vyčleněna z výtěžku zpeněžení před rozvrhem.705 „Finanční 

prostředky, které příp. po zrušení konkursu a provedení úkonů s tím spojených zbudou, je třeba 

rozpočíst dle pravidla obsaženého v § 305 odst. 2 v případě, že nebyl realizován rozvrh, nebo 

dle poměru stanoveného v rozvrhovém usnesení poměrně rozpočíst mezi nezajištěné věřitele 

nebo v případě, že byli všichni věřitelé dlužníka plně uspokojeni, je vydat dlužníkovi.“706 

7.3.1. Uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů 

Zajištění věřitelé se v rozsahu zajištění uspokojují ze zpeněžení majetkových hodnot, jimiž byla 

jejich pohledávka zajištěna.707 Pro pořadí uspokojení zajištěných věřitelů je rozhodná doba 

vzniku zajištění, ledaže se zajištění věřitelé písemně dohodnou jinak. Pro pořadí uspokojení 

více zajištěných věřitelů je rozhodující skutečná doba vzniku zajištění, a to bez ohledu 

na skutečnost, že zajištěná pohledávka byla přezkoumána a zjištěna s uvedením chybného údaje 

o době vzniku zajištění v přihlášce pohledávky.708 Zajištěný věřitel je oprávněn vzít zpět právo 

na uspokojení své pohledávky ze zajištění. Nicméně učiní-li tak po uplynutí lhůty 

pro přihlašování pohledávek stanovené rozhodnutím o úpadku, nebude mít takovéto zpětvzetí 

za následek uspokojování tohoto věřitele v insolvenčním řízení jako věřitele nezajištěného.709 

Zajištěný věřitel, jehož pohledávka byla zjištěna, má v insolvenčním řízení privilegované 

postavení v tom smyslu, že jeho pohledávka se uspokojuje ze zajištění v průběhu insolvenčního 

řízení, tj. v době před rozvrhem, a to zásadně ihned po zpeněžení předmětu zajištění.710 V tomto 

ohledu lze předmět zajištění označit za oddělenou majetkovou podstatu.711 Na rozdíl od řešení 

úpadku dlužníka oddlužením, není-li pohledávka zajištěného věřitele v konkursu zcela 

uspokojena z výtěžku zpeněžení zajištění, uspokojí se neuspokojená část pohledávky 

zajištěného věřitele společně s pohledávkami nezajištěných věřitelů.712 Právo na uspokojení 

z výtěžku zpeněžení zajištění náleží též věřiteli se zajištěnou podmíněnou pohledávkou, 

                                                 
705 § 305 odst. 3 InsZ. 
706 BROŽ, J. In KOZÁK, J. In KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 1098. 
707 § 167 odst. 1 InsZ. 
708 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 29 NSČR 7/2014. 
709 Dle § 192 odst. 2 InsZ, ve znění účinném do 31. 3. 2011, bylo možné učinit zpětvzetí práva na uspokojení 

ze zajištění až do skončení přezkumného jednání. 
710 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 6. 2012, sp. zn. 3 VSPH 6/2012. Skutečnost, zda bude pohledávka 

zajištěného věřitele uspokojena pouze z výtěžku zpeněžení zajištění, záleží na způsobu řešení úpadku dlužníka. 
711 Shodně Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 5. 2015, sp. zn. 29 NSČR 4/2013. 
712 Shodně SPRINZ, P. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. 

Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 448. To nicméně neplatí v případě věřitele, 

který je zástavním věřitelem, nikoli věřitelem osobním. 
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a to i pokud ke splnění odkládací podmínky došlo až po zahájení insolvenčního řízení.713 

Z výtěžku zpeněžení zajištění bude uspokojena i pohledávka zajištěného věřitele, která byla 

zajištěna majetkem zpeněženým v exekučním řízení povinného (dlužníka) a která nebyla 

v tomto exekučním řízení uspokojena z toho důvodu, že výtěžek zpeněžení zajištění byl vydán 

insolvenčnímu správci.714 Zajištěný věřitel, který má vůči dlužníku pouze zástavní pohledávku, 

se nicméně uspokojuje pouze z výtěžku zpeněžení zajištění.715 „Při rozhodování o vydání 

výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli dle § 298 IZ insolvenční soud zásadně nepřihlíží k dosud 

neskončeným řízením o žalobách na neplatnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení majetku 

sloužícího k zajištění mimo dražbu.“716 

Zajištěný věřitel má právo na uspokojení své pohledávky v insolvenčním řízení též z užitků 

zajištění (např. nájemného), a to pouze pokud bylo právo zajištěného věřitele brát užitky 

ze zajištění sjednáno, resp. pokud byly tyto užitky rovněž předmětem zajištění (např. v podobě 

zastavení budoucích pohledávek nájemného).717 Jinými slovy, nejde-li o případy uvedené 

v předchozí větě, nebude např. nájemné získané z pronájmu zajištění náležet zajištěnému 

věřiteli, ale bude se jednat o příjem majetkové podstaty. 

Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením, odměny 

insolvenčního správce, případně též částky dle § 298 odst. 8 InsZ nebo dle § 157 odst. 1 InsZ, 

vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli.718 

Insolvenční zákon nestanovuje lhůtu, v níž je insolvenční správce po zpeněžení zajištění 

povinen podat návrh na vydání výtěžku zpeněžení insolvenčnímu soudu. Lze se domnívat, že 

insolvenční správce je tak povinen učinit bez zbytečného odkladu. Proti návrhu insolvenčního 

správce na vydání výtěžku zpeněžení mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do sedmi 

dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu v insolvenčním rejstříku.719 Lhůta pro podání námitek 

začne plynout pouze za předpokladu, že s návrhem na vydání výtěžku zpeněžení bude spojeno 

poučení dle § 298 odst. 3 věty první InsZ.720 

                                                 
713 § 109 odst. 1 písm. b) část věty za středníkem InsZ. Tento závěr se uplatní též v případě zajištěné budoucí 

pohledávky, dojde-li k jejímu vzniku po zahájení insolvenčního řízení. 
714 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 3. 2012, sp. zn. 1 VSOL 815/2011. Nicméně i v tomto případě 

je zajištěný věřitel povinen uplatnit svoji zajištěnou pohledávku v insolvenčním řízení přihláškou (viz rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2015, sp. zn. 29 ICdo 10/2014). 
715 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 29 NSČR 39/2014. 
716 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 6. 2012, sp. zn. 3 VSPH 6/2012. 
717 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 10. 2012, sp. zn. 3 VSPH 142/2012 a usnesení Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 30. 4. 2015, sp. zn. 29 NSČR 31/2013. 
718 § 298 odst. 2 a odst. 5 InsZ. 
719 § 298 odst. 3 InsZ. 
720 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 1. 2015, sp. zn. 4 VSPH 54/2015. 
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Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení, 

resp. náklady spojené se správou v rozsahu maximálně 4 % výtěžku zpeněžení, ledaže zajištěný 

věřitel vysloví souhlas s odečtením nákladů ve větším rozsahu.721 Přesahuje-li výtěžek 

zpeněžení hodnotu zajištěné pohledávky, budou se výše uvedené náklady a odměna 

insolvenčního správce hradit primárně z částky přesahující výši zajištěné pohledávky.722 

Náklady spojené s provedením pokynů zajištěného věřitele, které směrují ke správě 

či zpeněžení, nese tento zajištěný věřitel ze svého.723 Omezení stanovená v § 298 odst. 4 InsZ 

se v tomto případě neuplatní.724 Uhradil-li zajištěný věřitel náklady spojené s provedením jeho 

pokynů ke správě nebo zpeněžení, nelze tyto náklady opětovně odečíst od tzv. hrubého výtěžku 

zpeněžení.725  

Insolvenční správce je oprávněn vydat výtěžek zpeněžení zajištěnému věřiteli až poté, 

co usnesení, jímž insolvenční soud rozhodl o vydání výtěžku zpeněžení, nabude právní moci.726 

Rozhodnutí o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli je rozhodnutí ve věci samé a musí 

vždy obsahovat odůvodnění.727 

Při řešení úpadku dlužníka oddlužením se při nakládání s výtěžkem zpeněžení uplatní odlišný 

režim uspokojování pohledávek zajištěných věřitelů. Insolvenční zákon v § 398 odst. 2 in fine, 

ve znění Oddlužovací novely, stanoví, že zajištění věřitelé se uspokojují jen z výtěžku 

zpeněžení zajištění. S ohledem na absenci jakéhokoli ustanovení insolvenčního zákona, které 

by připouštělo štěpení pohledávek, je potřeba odmítnout možnost, aby zajištěný věřitel část své 

pohledávky přihlásil jako zajištěnou pohledávku a zbývající část jako pohledávku 

nezajištěnou.728 Poté, co insolvenční správce zpeněží majetek, který podléhá oddlužení 

zpeněžením majetkové podstaty, bude postupovat dle ustanovení o konečné zprávě a rozvrhu 

v konkursu.729 V porovnání se zněním insolvenčního zákona účinným do 31. 5. 2019 

představuje Oddlužovací novela v tomto ohledu posun, a to z toho důvodu, že od účinnosti 

Revizní novely nebyla otázka uspokojování zajištěných věřitelů insolvenčním zákonem 

                                                 
721 § 298 odst. 4 InsZ. 
722 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 5. 2018, sp. zn. 2 VSPH 67/2018. 
723 § 230 odst. 3 InsZ, resp. § 293 odst. 2 InsZ. 
724 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 7. 2015, sp. zn. 29 NSČR 37/2013. 
725 § 298 odst. 6 InsZ. 
726 SPRINZ, P., NOVOPACKÝ, L. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. 

a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 766. 
727 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 2. 2016, sp. zn. 4 VSPH 236/2016. 
728 SMOLÍK, P. Oddlužení v právním řádu ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 87. Srov. rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2018, sp. zn. 29 ICdo 61/2015. 
729 § 408 odst. 4 InsZ. 
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výslovně řešena.730 V mezidobí od účinnosti Revizní novely do účinnosti Oddlužovací novely 

nicméně došlo k judikaturnímu ustálení právního názoru, a to usnesením Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 29. 8. 2018, sp. zn. 29 NSČR 150/2016, v němž dospěl k závěru, že pohledávka 

zajištěného věřitele, resp. její část, která nebyla uspokojena z výtěžku zpeněžení zajištění, bude 

při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty uspokojena společně s pohledávkami 

nezajištěných věřitelů, tj. z výtěžku zpeněžení ostatního majetku náležejícího do majetkové 

podstaty dlužníka. 

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty insolvenční 

zákon v § 398 odst. 4 in fine rovněž stanoví, že zajištění věřitelé se uspokojují jen z výtěžku 

zpeněžení zajištění. V porovnání s oddlužením zpeněžením majetkové podstaty spočívá rozdíl 

zejména v tom, že uspokojování věřitelů výhradně z výtěžku zpeněžení zajištění bylo při řešení 

úpadku dlužníka oddlužením plněním splátkového kalendáře stanoveno již od účinnosti 

insolvenčního zákona, tj. od 1. 1. 2008. Jelikož jsou dle insolvenčního zákona, ve znění 

Oddlužovací novely, pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojovány vedle pravidelných 

měsíčních splátek též z výtěžku zpeněžení zajištění, není dlužník oprávněn domáhat se vydání 

přebytku výtěžku zpeněžení zajištění.731 

Poté, co insolvenční správce zpeněží majetek, který podléhá oddlužení plněním splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, předloží insolvenční správce insolvenčnímu 

soudu zprávu o stavu insolvenčního řízení.732 Oddlužení nicméně bude splněno až po splnění 

splátkového kalendáře a po ukončení zpeněžování majetku, který podléhá oddlužení. 

To nicméně nebrání tomu, aby insolvenční správce předložil zprávu o stavu insolvenčního 

řízení dle § 409 odst. 2 InsZ po zpeněžení tohoto majetku, tj. bez toho, aby čekal, než bude 

splněn splátkový kalendář.733 Nedošlo-li v rámci insolvenčního řízení ke zpeněžení majetku 

sloužícího k zajištění, zůstává tomuto zajištěnému věřiteli při osvobození dlužníka od placení 

pohledávek dle § 414 InsZ právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení 

tohoto majetku.  

                                                 
730 Viz § 299 odst. 1 InsZ, ve znění účinném do 31. 12. 2013. 
731 Viz kapitola 7. této diplomové práce. 
732 Pro tuto zprávu se použije přiměřeně ustanovení o konečné zprávě v konkursu. 
733 SPRINZ, P., CHYTIL, P. In SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. 

Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1106. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo poskytnout co nejkomplexnější shrnutí institutu 

majetkové podstaty, a to se zaměřením zejména na význam jeho ochrany v insolvenčním řízení. 

Jelikož tato diplomová práce analyzovala právní úpravu institutu majetkové podstaty 

v současném českém právním řádu, bylo by dle mého názoru provedení komparace 

se zahraniční právní úpravou, resp. provedení rozboru ustanovení práva Evropské unie týkající 

majetkové podstaty, nadbytečné. 

Za účelem naplnění výše uvedeného cíle bylo nutné nejdříve vymezit pojem majetková 

podstata, který je insolvenčním zákonem definován jako majetek určený k uspokojení 

dlužníkových věřitelů, a to bez současného rozlišování způsobu řešení dlužníkova úpadku. 

S ohledem na vymezení insolvenčního řízení jako zvláštního druhu civilního procesu, jenž 

lze označit jako proces kolektivní, byl institut majetkové podstaty vymezen jako stěžejnější 

institut insolvenčního práva, který je prostředkem pro naplňování jednoho z cílů insolvenčního 

řízení, tj. co nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení pohledávek insolvenčních věřitelů. 

Pro účely analýzy procesu uspokojování pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení 

se jevilo jako klíčové vymezení rozsahu majetkové podstaty. Jak bylo zjištěno, je z hlediska 

rozsahu majetkové podstaty potřeba rozlišovat situaci, kdy je insolvenční návrh podán 

dlužníkem a kdy je naopak podán věřitelem, a to zejména za účelem ochrany dlužníka, 

resp. dlužníkových aktiv, před šikanózními věřitelskými insolvenčními návrhy. Následní 

detailnější analýzou aktiv náležejících do majetkové podstaty, která jsou příkladmo vypočtena 

insolvenčním zákonem v § 206, bylo vymezeno, jaká aktiva budou v dalších fázích 

insolvenčního řízení sloužit k uspokojování pohledávek insolvenčních věřitelů. Novelizace 

insolvenčního práva, které nabyly účinnosti v uplynulém roce, měly vliv i na obsah majetkové 

podstaty, a to zejména ve smyslu navýšení částky, nad kterou příjmy dlužníka náleží 

do majetkové podstaty bez omezení. Přitom, jak bylo zjištěno, nejen ve vztahu k příjmům 

dlužníka odkazuje insolvenční zákon při negativním vymezení obsahu majetkové podstaty 

i nadále na právní úpravu exekučního práva. 

Je-li cílem insolvenčního řízení uspokojení pohledávek dlužníkových věřitelů, je nutné, 

aby byla majetková podstata dlužníka v insolvenčním řízení účinně chráněna, a to zejména 

před jednáním účastníků insolvenčního řízení. Za tímto účelem insolvenční zákon upravuje 

institut tzv. automatického moratoria, resp. instituty neplatnosti či neúčinnosti právních 
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úkonů. Významnou a z hlediska právní jistoty přínosnou byla pro institut neúčinnosti právních 

úkonů v insolvenčním řízení zejména Revizní novela, na jejímž základě byla vyjasněna 

do té doby sporná otázka neúčinnosti těch právních úkonů, které insolvenční zákon výslovně 

označuje za neúčinné, resp. otázka možnosti domáhat se prostřednictvím odpůrčí žaloby vedle 

určení neúčinnosti právních úkonů též peněžitého plnění. Naproti tomu k vyjasnění 

jednotlivých pravidel pro postup insolvenčního správce a soudního exekutora při střetu 

insolvenčního a exekučního řízení musela za poslední roky dospět až judikatura Nejvyššího 

soudu ČR, která byla posléze v otázce možnosti odpočtu nákladů exekuce před vydáním 

výtěžku zpeněžení dosaženého v exekučním řízení insolvenčnímu správci korigována nálezem 

Ústavního soudu ČR. 

Jako klíčové při zjišťování a soupisu majetkové podstaty se ukázalo postavení 

insolvenčního správce, který tak v průběhu celého insolvenčního řízení plní nezastupitelnou 

roli bez ohledu na způsob řešení dlužníkova úpadku. Jak bylo zjištěno, postavení insolvenčního 

správce není důležité jen při nakládání s majetkovou podstatou či při jejím zpeněžení, 

ale klíčovou roli sehrává též na samotném počátku insolvenčního řízení, kdy role insolvenčního 

správce nespočívá pouze v pasivním přijímaní informací poskytnutých účastníky insolvenčního 

řízení, jinými procesními subjekty dle insolvenčního zákona, resp. třetími osobami. Činnost 

insolvenčního správce právě naopak bude zejména v případech, kdy je dlužník zcela nečinný 

nebo neposkytuje insolvenčnímu správci při zjišťování a soupisu majetkové podstaty náležitou 

součinnost, či dokonce jedná obstrukčně, plnit významnou úlohu. Bez řádného zjištění 

a soupisu majetkové podstaty by totiž nebyly známy majetkové hodnoty, se kterými by bylo 

možné nakládat, případně by je nebylo možné v insolvenčním řízení zpeněžit, a tak dosáhnout 

uspokojení pohledávek insolvenčních věřitelů. 

Po detailním vymezení pojmu, obsahu a rozsahu majetkové podstaty, resp. popisu 

postupu insolvenčního správce při jejím zjišťování a soupisu, se tato diplomová práce zaměřila 

na nakládání s majetkovou podstatou. Jak se ukázalo, je při nakládání s majetkovou podstatou 

klíčový způsob řešení dlužníkova úpadku, v závislosti na němž insolvenční zákon stanoví, kdo 

je osobou s dispozičními oprávněními ve vztahu k majetkové podstatě. Přitom pouze 

na základě skutečnosti, že osobou s dispozičními oprávněními je od povolení reorganizace, 

resp. od povolení oddlužení dlužník, nelze dospět k závěru, že dlužník bude v těchto případech 

s majetkem náležejícím do majetkové podstaty oprávněn libovolně nakládat, a tedy nebude při 

tomto nakládání jakkoli omezen reorganizačním plánem nebo na základě zvláštních ustanovení 

insolvenčního zákona upravujících nakládání s majetkovou podstatou v rámci oddlužení. 
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Závěrečná fáze této diplomové práce byla věnována zpeněžení majetkové podstaty. 

Jak se ukázalo, zpeněžována může být majetková podstata v zásadě při všech způsobech řešení 

úpadku dlužníka, přičemž za činnosti související se zpeněžením nelze považovat toliko způsoby 

zpeněžení majetkové podstaty dle § 286 InsZ. Na proces zpeněžování majetkové podstaty měla 

přitom výrazný vliv Oddlužovací novela, jež zavedením nového způsobu oddlužení, který byl 

do účinnosti Oddlužovací novely možný pouze na návrh insolvenčního správce 

a za předpokladu, že s tím dlužník výslovně souhlasil, stanovila též nová pravidla pro zpeněžení 

majetkové podstaty. To nicméně nemělo vliv na závěr, že za účelem uspokojení pohledávek 

insolvenčních věřitelů nemusí být majetková podstata vždy v insolvenčním řízení zpeněžena, 

a tedy k uspokojení pohledávek insolvenčních věřitelů tak může sloužit i např. „pouhá“ správa 

majetku náležejícího do majetkové podstaty. Bude-li nicméně v insolvenčním řízení majetková 

podstata, resp. její část zpeněžena, bude se postup při jejím zpeněžení i při nakládání 

s výtěžkem zpeněžení řídit v závislosti na zvoleném způsobu řešení dlužníkova úpadku. 

Výrazný vliv při nakládání s majetkovou podstatou a při jejím zpeněžení mají zajištění 

věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny zajišťovacími instrumenty dle insolvenčního zákona 

a kteří se rozhodli uplatnit své pohledávky v insolvenčním řízení přihláškou pohledávky, v níž 

se mimo jiné dovolali svého zajištění. V rámci posledních novelizací insolvenčního zákona 

přitom dochází ze strany zákonodárce k neustálému posilování postavení seniorních 

zajištěných věřitelů, resp. k posilování postavení zajištěných věřitelů vůči věřitelskému výboru 

a insolvenčnímu soudu. V souvislosti s pokyny zajištěného věřitele směrujícími ke zpeněžení 

plní významnou úlohu oprávnění insolvenčního správce spočívající v možnosti tyto pokyny 

odmítnout. Toto oprávnění má přitom sloužit k ochraně ostatních insolvenčních věřitelů, jelikož 

zde existuje logický předpoklad, že zajištěný věřitel udělující tyto pokyny nemusí při svém 

rozhodování zohledňovat uspokojení ostatních insolvenčních věřitelů. Vlivem Oddlužovací 

novely nicméně došlo nejen ke změně vlivu pokynů zajištěného věřitele na zpeněžení zajištění 

při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, ale též ke změně uspokojování zajištěných 

věřitelů při tomto způsobu oddlužení. 

I když se ukázalo, že insolvenční právo je v současné době podrobeno četným 

novelizacím majícím výrazný vliv právě na institut majetkové podstaty, jsem osobně toho 

názoru, že zákonodárce by se v rámci budoucích novelizacích insolvenčního zákona mohl 

zaměřit zejména na terminologický nesoulad pojmů používaných v českém insolvenčním právu 

a obecném občanském právu, resp. v rámci samotného insolvenčního zákona, na právní úpravu 

štěpení pohledávek, případně též na povinnost insolvenčního správce zveřejňovat pokyny 



 

109 

zajištěných věřitelů směřujících ke správě a ke zpeněžení v insolvenčním rejstříku. Nad rámec 

tématu této diplomové práce si nicméně dovoluji konstatovat, že novelizace insolvenčního 

zákona, jež nabyly účinnost v uplynulých letech, představují pozitivní posun v právní úpravě 

insolvenčního práva v České republice, a to zejména zpřístupněním možnosti oddlužení širšímu 

okruhu dlužníků a odstraněním podmínky uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů 

v minimální míře 30 % jako předpoklad vstupu do oddlužení. 

  



 

110 

Seznam použitých zkratek 

Akreditační novela 

zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony 

EŘ 

zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
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Majetková podstata v insolvenčním řízení 

Abstrakt 

Tato diplomová práce poskytuje komplexní analýzu institutu majetkové podstaty 

v insolvenčním řízení. První kapitola je zaměřena na definici pojmu majetková podstata 

se zaměřením na význam tohoto institutu v současném českém právním řádu. Druhá kapitola 

analyzuje rozsah majetkové podstaty a instituty neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů 

v insolvenčním řízení, a to včetně analýzy ustanovení týkajících se odpůrčí žaloby. Součástí 

třetí kapitoly je vedle pozitivního a negativního vymezení obsahu majetkové podstaty 

a podrobného popisu majetkových hodnot tvořících majetkovou podstatu též popis vzájemného 

vztahu insolvenčního a exekučního řízení. Následně se čtvrtá kapitola věnuje procesu zjišťování 

majetkové podstaty se zaměřením na povinnost dlužníka nebo osob jednajících za dlužníka, 

resp. třetích osob a orgánů veřejné správy, poskytnout součinnost insolvenčnímu správci. Pátá 

kapitola se zabývá povinnostmi insolvenčního správce při soupisu majetkové podstaty 

a podmínkami, za nichž se lze domáhat vyloučení a vynětí majetkových hodnot z majetkové 

podstaty. Kapitola šestá analyzuje právní úpravu nakládání s majetkovou podstatou, a to včetně 

správy majetkové podstaty a určení osoby s dispozičními oprávněními v závislosti na průběhu 

řízení a na způsobu řešení úpadku dlužníka. Závěr této diplomové práce představuje kapitola 

sedmá, jež obsahuje vymezení jednotlivých způsobů zpeněžení majetkové podstaty a postup 

při nakládání s výtěžkem zpeněžení. Součástí této kapitoly je též zkoumání vlivu zajištěných 

věřitelů na proces zpeněžení majetkové podstaty a na způsob uspokojování zajištěných 

pohledávek v insolvenčním řízení. 

Cílem této diplomové práce je tak nejen představit komplexní výklad institutu majetkové 

podstaty v insolvenčním řízení, ale též analyzovat značný vliv rozhodovací praxe vrchních 

soudů a Nejvyššího soudu České republiky na řešení sporných otázek insolvenčního práva 

a zhodnotit vliv posledních novelizací insolvenčního zákona a souvisejících podzákonných 

předpisů na institut majetkové podstaty. 
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Assets in Insolvency Proceedings 

Abstract 

The diploma thesis provides comprehensive analysis of an institute of assets in insolvency 

proceedings. The first chapter focuses on a definition of assets aiming at importance 

of the institute in the current legal system in the Czech Republic. The second chapter analyses 

an extent of assets and institutes of invalidity and ineffectiveness of legal actions in insolvency 

proceedings including an analysis of provisions related to defence indictment. In addition 

to positive and negative determination of a content of assets and detailed description of 

the relevant assets, a description of a mutual relation of insolvency and execution proceedings 

is a part of the third chapter. Subsequently, the fourth chapter deals with assets determination 

procedure aiming at an obligation of a debtor or persons acting on behalf of a debtor as well as 

the third persons and public authorities to provide an insolvency administrator with cooperation. 

The fifth chapter concerns obligations of an insolvency administrator relating to an inventory 

of assets and conditions under which seeking exclusion and exemption from assets may 

be achieved. The sixth chapter analyses a legislation related to disposition over assets including 

an administration of assets and determination of a person with the rights of disposition 

according to a course of proceedings and a method of a resolution of insolvency. The seventh 

chapter represents a conclusion of the diploma thesis containing both a determination of 

particular means of realization of assets and a procedure of handling the proceeds from 

realization. The research regarding both the impact of the secured creditors on realization 

of assets and means of secured receivables satisfaction in insolvency proceedings is also a part 

of the particular chapter. 

The diploma thesis objective is not only to introduce the comprehensive interpretation 

of the institute of assets in insolvency proceedings but also to analyse the significant impact of 

the high courts and the Supreme Court of the Czech Republic case law on solution of insolvency 

law contentious issues and to appraise the influence of the recent amendments of the Insolvency 

Act and related secondary legislation on the institute of assets. 
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