
1 
 

UNIVERZITA KARLOVA  

Právnická fakulta 

 

 

 

Monika Mráčková 

 

Postavení insolvenčního správce v oddlužení 
 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Miroslav Sedláček LL.M. 

Katedra: Katedra občanského práva 

Datum vypracování práce: 1.4.2020 

 
 
 



2 
 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval/a samostatně, že všechny 
použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného 
titulu. 
 
Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 169 789 znaků 
včetně mezer.  
 
 
        
 
       Monika Mráčková 
 
 
V Praze dne 1.4.2020 
  



3 
 

Poděkování 
 
 Tímto bych chtěla velmi poděkovat panu JUDr. Miroslavu Sedláčkovi, LL.M., Ph.D. 

za cenné rady, ochotu a trpělivost při vedené mé práce a zejména za vlídný a ochotný přístup, 

který mi velice pomohl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Obsah 
 

Seznam zkratek ...................................................................................................................... 7 

Úvod ....................................................................................................................................... 8 

1. Insolvenční správce ...................................................................................................... 10 

1.1. Pojem insolvenční správce ...................................................................................... 10 

1.2. Vznik oprávnění k výkonu činnosti IS .................................................................... 13 

1.2.1.  Podmínky pro vydání povolení ........................................................................ 13 

1.2.1.1. Způsobilost k právnímu jednání .......................................................... 14 

1.2.1.2. Vzdělání .............................................................................................. 14 

1.2.1.3. Odborná praxe ..................................................................................... 15 

1.2.1.4. Bezúhonnost ........................................................................................ 16 

1.2.1.5. Úspěšné vykonání zkoušky IS............................................................. 18 

1.2.1.6. Pojištění ............................................................................................... 20 

1.2.1.7. Personální a materiální vybavenost ..................................................... 21 

1.2.2.  Povolení ............................................................................................................ 22 

1.2.2.1. Vydání povolení .................................................................................. 23 

1.2.2.2. Nové povolení ..................................................................................... 24 

1.2.2.3. Vznik povolení dle § 8a insolvenčního zákona ................................... 25 

1.3. Zánik oprávnění k výkonu činnosti ......................................................................... 26 

1.3.1.  Pozastavení oprávnění ...................................................................................... 26 

1.3.2.  Zrušení povolení ............................................................................................... 27 

1.3.3.  Zánik povolení ze zákona ................................................................................. 29 

1.4. Ustanovení IS soudem ........................................................................................... 30 

1.4.1.  Podjatost insolvenčního správce....................................................................... 31 

2. Práva a povinnosti IS po rozhodnutí o úpadku ......................................................... 34 

2.1.  Přezkum přihlášených pohledávek ......................................................................... 35 

2.1.1.  Přezkumné jednání ........................................................................................... 37 

2.1.2.  Popření přihlášených pohledávek ..................................................................... 38 

2.1.3.  Zpráva o přezkumu ........................................................................................... 41 

2.2.  Posuzování a vyslovování neplatnosti a neúčinnosti právních jednání dlužníka,  

učiněných před rozhodnutím o úpadku ................................................................... 42 

2.2.1.  Neúčinnost právního jednání ............................................................................ 42 

2.2.1.1.  Právní jednání bez přiměřeného protiplnění ........................................... 43 



5 
 

2.2.1.2.  Zvýhodnění věřitele na úkor ostatních věřitelů ...................................... 44 

2.2.1.3.  Úmyslně zkracující jednání dlužníka ..................................................... 45 

2.2.2.  Neplatnost právního jednání ............................................................................. 45 

2.3.  Zjišťování a soupis majetkové podstaty ................................................................. 46 

2.3.1.  Zjišťování majetkové podstaty ......................................................................... 48 

2.3.2.  Nařízení prohlídky dle § 212 insolvenčního zákona ........................................ 49 

2.3.3.  Soupis majetkové podstaty ............................................................................... 50 

2.3.4.  Zpráva pro oddlužení ........................................................................................ 51 

2.4.  Nakládání s majetkovou podstatou a její správa .................................................... 52 

2.4.1.  Nakládání s majetkovou podstatou před schválením oddlužení....................... 52 

2.4.2.  Dispoziční oprávnění při zpeněžování majetkové podstaty ............................. 54 

2.4.3.  Dispoziční oprávnění při plnění splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty ............................................................................................ 54 

2.4.4.  Správa majetkové podstaty ............................................................................... 56 

2.5.  Zpeněžení majetkové podstaty a nakládání s výtěžkem ........................................ 57 

2.5.1.  Ochrana obydlí ................................................................................................. 57 

2.5.2.  Zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky ..................................... 59 

2.5.3.  Rozdělení výtěžku zpeněžení ........................................................................... 61 

2.5.3.1.  Rozdělení výtěžku po zpeněžení majetku sloužícího k zajištění .......... 63 

2.5.4.  Konečná zpráva a rozvrh .................................................................................. 64 

2.5.5.  Zpráva o stavu řízení ........................................................................................ 66 

2.6.  Práva a povinnosti IS spojené se splněním oddlužení ........................................... 67 

2.6.1.  Zpráva o stavu řízení dle § 36 insolvenčního zákona....................................... 68 

2.6.2.  Zpráva o splnění oddlužení .............................................................................. 69 

2.6.3. Odměna insolvenčního správce ......................................................................... 70 

Závěr ..................................................................................................................................... 72 

Seznam použitých zdrojů ..................................................................................................... 74 

Seznam použité literatury ........................................................................................... 74 

Seznam internetových zdrojů ...................................................................................... 74 

Seznam právních předpisů .......................................................................................... 76 

Judikatura .................................................................................................................... 78 

Důvodové zprávy ........................................................................................................ 79 

Abstrakt ................................................................................................................................ 80 

Klíčová slova ........................................................................................................................ 80 



6 
 

Abstract ................................................................................................................................ 81 

Keywords ............................................................................................................................. 81 

 

 

  



7 
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Úvod 

 

 Tato diplomová práce je zaměřena na insolvenční problematiku postavení 

insolvenčního správce v oddlužení. S ohledem na novost právní úpravy oddlužení po novele 

č. 31/2019 Sb. (dále jen „oddlužovací novela“) je toto téma velice aktuální a diskutabilní. 

Tato novela zcela změnila dosavadní průběh oddlužení a zmírnila podmínky pro vstup do 

oddlužení, které kladla předchozí právní úprava na dlužníky. Účelem oddlužovací novely bylo 

zpřístupnit oddlužení širšímu okruhu dlužníků, kteří se ocitli v dluhové pasti1. Ten byl zjevně 

naplněn, počet dlužníků se v druhé polovině roku 2019 zdvojnásobil2.  

 

 Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části nazvané 

„Insolvenční správce“, se autorka zaměřuje na osobu insolvenčního správce a na jeho 

postavení v insolvenčním řízení. V této kapitole se autorka rovněž zaměřuje na kvalifikační   

a jiné podmínky, které musí IS pro výkon funkce splňovat.  

 

 Stěžejní částí celé diplomové práce je její druhá, praktická část. Je zaměřena na 

činnost insolvenčního správce a je koncipována z časového hlediska, od rozhodnutí o úpadku 

dlužníka až po splnění oddlužení. V této části jsou zahrnuty i kapitoly o přezkumu a popírání 

pohledávek a také o nakládání a zpeněžování majetkové podstaty dlužníka, tyto činnosti ale 

insolvenční správce vykonává i při řešení úpadku konkursem. Snahou autorky je vyvarovat   

se rozboru konkursní problematiky, proto se zaměřuje v těchto kapitolách především             

na odlišnosti postupu IS při těchto činnostech v oddlužení.  

 

 Novelou č. 31/2019 Sb. bylo zrušeno oddlužení pouze splátkovým kalendářem a od 

1.6.2019 je možné řešit úpadek oddlužením dvěma způsoby oddlužení: Zpeněžením 

majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. 

Autorka se v diplomové práci zaměřuje na komparaci těchto způsobů oddlužení. 

 

 Cílem této diplomové práce je rozbor činnosti insolvenčního správce v oddlužení. Je 

zaměřena na právní úpravu účinnou od 1.6.2019, nicméně při rozboru postupu insolvenčního 

                                                 
1 Důvodová zpráva k zákonu č. 31/2019 Sb., 31/2019 Dz – Obecná část 
2 PROKEŠ, J. DO ODDLUŽENÍ SE DÍKY NOVÝM PRAVIDLŮM OSOBNÍCH BANKROTŮ HLÁSÍ DVAKRÁT 
VÍC DLUŽNÍKŮ NEŽ DŘÍV, SOUDY NESTÍHAJÍ. insolvencnizona.cz, [online]. Prosinec 2019 [cit. 25.3.2020]. 
Dostupné z :  https://www.insolvencnizona.cz/clanky/do-oddluzeni-se-diky-novym-pravidlum-osobnich-
bankrotu-hlasi-dvakrat-vic-dluzniku-nez-driv-soudy-nestihaji/ 
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správce se autorka zaobírá i komparací dřívější právní úpravy s tou nynější, především u 

důležitých a problematických aspektů, které nová právní úprava přinesla. 
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1. Insolvenční správce 

 

Dle § 9 písm. d) IZ je IS, popř. další správci3 jedním z procesních subjektů IŘ. Procesní 

subjekt je pojmovým znakem civilního procesu, který je vybaven procesními právy                     

a povinnostmi, kterými ovlivňuje průběh civilního řízení4. 

 

1.1. Pojem insolvenční správce 

 

Právní teorie insolvenčního práva procesní subjekty rozlišuje na hlavní a zvláštní, 

hlavními jsou dlužník, věřitelé, kteří uplatnili svá práva proti dlužníkovi, a insolvenční soud. 

Procesní subjekty zařazení pod písm. d) – f) § 9 IZ jsou označeni jako zvláštní resp. další, 

přestože dle názvu Dílu 5. IZ jsou za další subjekty označovány pouze likvidátor dlužníka       

a státní zastupitelství, které vstoupilo do řízení incidenčního i insolvenčního5. Právní úprava 

IS je v IZ zařazena v § 21 a následující. Porovnáme-li rozsah úpravy institutu IS s rozsahem 

úpravy dalších procesních subjektů, je i s ohledem na systematické IZ zjevné, že tím 

zákonodárce poukazuje na specifické postavení IS mezi zvláštními procesními subjekty IŘ      

a na důležitost institutu IS pro IŘ. 

IS je esenciálním zvláštním procesním subjektem, bez kterého nemůže od vydání 

rozhodnutí o úpadku probíhat žádné IŘ, čímž se liší od ostatních zvláštních subjektů6, u nichž 

může být účast dána obligatorně (např. účast likvidátora dlužníka v IŘ s dlužníkem – PO 

v likvidaci, v případech, kdy byl likvidátor povolán7) nebo fakultativně (např. účast státního 

zastupitelství, z § 7c IZ jasně vyplývá právo státního zastupitelství do řízení vstoupit, nikoli 

povinnost), v některých případech je účast některého z těchto subjektů z povahy věci 

vyloučena (např. účast likvidátora dlužníka u dlužníka FO – nepodnikatele)8.  

Z § 2 zákona o InsS vyplývá, že IS může být: 

 

a) Insolvenční správce – FO 

b) Insolvenční správce – PO 

c) Hostující insolvenční správce – FO 

                                                 
3 Blíže k pojmu dalších správců dále v této kapitole. 
4 HÁSOVÁ, J. MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání druhé. Praha. C. H. Beck, 2018, str. 13 
5 TARANDA, P. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon. 3. Vydání. Nakladatelství C.H. Beck. Praha. 
2018, str. 75 
6 TARANDA, P. Hásová, J. Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon. 3. tamtéž 
7 § 70 odst. 1 IZ ve spojení s § 189 odst. 1 OZ 
8 § 189 odst. 1 OZ 
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d) Hostující insolvenční správce – PO 

 

FO se stává IS po nabytí právní moci povolení vydaného Ministerstvem spravedlnosti, 

které je konstitutivní povahy, zakládá tedy právo FO vykonávat funkci IS9. Pro vydání 

povolení je nutné, aby fyzická osoba splnila podmínky stanovené zákonem o InsS v § 6 odst. 

1 a § 4 odst. 1, 2 a 3 IZ. 

Pravomocné rozhodnutí se projevuje tím, že jej již nelze napadnout řádným opravným 

prostředkem (formální právní moc), a také, že práva a povinnosti stanovené v rozhodnutí jsou 

pro adresáty závazné a nezměnitelné – vzniká překážka reiiudicata – překážka věci 

rozhodnuté (materiální právní moc)10. Jelikož IZ problematiku právní moci neupravuje, tak se 

dle § 7 IZ subsidiárně použije OSŘ. Z toho důvodu je pro vysvětlení pojmu právní moci dle 

názoru autorky nevhodnější použít komentář k OSŘ. 

PO se stává IS stejně jako FO - právní mocí povolení vydaného Ministerstvem 

spravedlnosti jako ústředním správním orgánem. Z českých právních forem obchodních 

korporací je umožněno vydat povolení k výkonu funkce IS pouze veřejné obchodní korporaci 

(v.o.s.). Dle § 95 odst. 1 ZOK: „je veřejnou obchodní korporací společnost alespoň dvou 

osob, které se účastní na jejím podnikání nebo na správě jejího majetku a ručí za její dluhy 

společně a nerozdílně“. I přesto, že to ZOK u v.o.s. výslovně neuvádí, společníci ručí nejen 

společně a nerozdílně, ale také neomezeně, což vyplývá z povahy v.o.s., jelikož postavení 

komplementáře v komanditní společnosti je povahově totožné s postavením společníka          

ve v.o.s., u něhož je neomezenost ručení výslovně stanovena v ZOK11. Výkon činnosti IS 

formou jiné PO, než výše uvedené zákon neumožňuje. 

Zavedení institutu hostujícího IS reaguje na unijní právo, konkrétně na právo 

usazování dle čl. 49 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) a na právo 

volného poskytování služeb dle čl. 56 SFEU12. Dle § 2 odst. 3 IZ je hostujícím IS státní 

příslušník členského státu Evropské unie, státní příslušník státu, jenž je stranou Dohody         

o evropském hospodářském prostoru a státní příslušník Švýcarské konfederace a dále dle § 2 

odst. 4 IZ zahraniční obchodní korporace a zahraniční sdružení, které poskytují stejné záruky 

ručení jako veřejná obchodní korporace, tedy že společníci těchto zahraničních obchodních 
                                                 
9 FENCÍKOVÁ, L.. Richter, M., Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 59 
10 HRNČIŘÍK, V. Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. str. 555 
11 HAVEL, B. Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. str. 252 
12 RICHTER, M. Martin Richter. Jan Benýšek. Radomír Čujan a kol. Zákon o insolvenčních správcích a 
předpisy související. Komentář. 1. vydání 2018. C. H. Beck, 2018. str. 13 
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korporací a sdružení budou stejně jako komplementáři ve v.o.s. ručit společně, nerozdílně      

a neomezeně. Hostující IS má právo na území České republiky vykonávat činnost IS dočasně 

anebo příležitostně13, v souladu se zákonem o uznávání odborné kvalifikace14. 

Kromě „obecného“ IS, který je charakterizován výše, stanovuje IZ ještě další „typy“ 

IS: zvláštního, předběžného a odděleného15.  Za zavádějící je dle autorky zařazení hostujícího 

IS do dílu I., § 2 zákona o InsS, kam je zařazena charakteristika „obecného“ IS. Z § 21 odst. 3 

IZ jasně vyplývá, že autoři IZ hostujícího IS správce za „obecného“ IS nepovažují, pokud by 

byl hostující IS považován za „obecného“ IS, výše uvedený § 21 odst. 3 IZ by pak logicky 

postrádal smysl.  

Zákon o InsS stanovuje speciální úpravu hostujícího IS16, úprava hostujícího                    

a „obecného“ IS se liší i v důležitých aspektech, jako jsou povinnosti IS – např. informační 

povinnost hostujícího IS17. Výše uvedené potvrzuje názor autorky, že zákonodárce při 

implementaci unijního práva chybně zařadil hostujícího IS mezi vymezení základního pojmu 

„obecného“ IS. Jako argument proti názoru autorky lze použít shodnost úpravy hostujícího          

a „obecného“ IS v tom, kdo může být IS – FO i PO, ovšem pouze zahraniční společnost 

členského státu, která poskytuje stejné záruky ručení společníků jako u v.o.s. – ručení 

společné, nerozdílné a neomezené18. S tímto protiargumentem se lze vypořádat odkázáním    

na další správce – zvláštního, předběžného a odděleného, na které se také vztahuje ustanovení     

§ 2 zákona o InsS, tím se také podobají „obecnému“ IS jako hostující IS – přesto nejsou 

„obecného“ IS a ustanovují se do konkrétního IŘ ve specifických případech, např. úpadku 

platební instituce, podjatosti „obecného“. Tím se naopak hostující IS podobá těmto zvláštním 

„typům“ IS, i on je ustavován jiným režimem a především pro IŘ s přeshraničním prvkem19. 

 IS doplňuje klasický soukromoprávní procesní trojúhelník – soud, který jako 

nadřazený orgán rozhoduje o právech a povinnostech, a žalobce se žalovaným, o jejichž 

právech a povinnostech je soudem rozhodováno20. Účast IS je jedním z podstatných aspektů, 

které odlišují IŘ od klasického řízení dle občanského soudního řádu. Nadneseně by se dalo 

                                                 
13 Dle § 2 odst. 4 zákona o InsS 
14 Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 
Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů 
15 Dle § 34, § 35 a § 27 IZ 
16 Hlava V. zákona o insolvenčních správcích - § 27 a násl. 
17 Dle § 35 zákona o InsS 
18 Dle § 2 odst. odst. 4 zákona o InsS 
19 Blíže k této problematice v kapitole 1.4. Ustavování IS 
20 Označení žalobce a žalovaný vyplývá z ust. § 90 odst. 1 OSŘ, zvláštní úprava ale umožňuje i jiné označení, 
např. navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno nebo ten o němž stanoví 
zákon, že má být účastníkem řízení – ust. § 6 odts. 1 a 2 zákona č. 293/2013 Sb. Zákona o zvláštních řízeních 
soudních, v insolvenčním řízení jsou účastníky řízení ins. soud, dlužník a věřitelé 
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říci, že IS funguje jako prodloužená ruka21 insolvenčního soudu, zároveň též jako spojovací 

prvek mezi soudem a dlužníkem a mezi dlužníkem a věřiteli. Mylná je ovšem domněnka,      

že by se mělo jednat o zástupce věřitelů nebo dokonce o zástupce dlužníka22. Povahou funkce 

se IS nejvíce přibližuje právě insolvenčnímu soudu, jelikož jak konstatoval Ústavní soud 

v nálezu Pl. ÚS 14/10, ze dne 1.7.2010, zveřejněného ve Sbírce zákonů pod č. 241/2010 Sb., 

shodně s později vydaným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu23, IS autoritativně 

rozhoduje o právech a povinnostech věřitelů, jako subjekt nadřazený věřitelům, jehož činnost 

má veřejnoprávní charakter. Neznamená to ovšem, že by IS byl orgánem veřejné moci           

ve smyslu správního orgánu dle správního řádu. Z rozhodnutí spíše vyplývá, že IS je 

soukromoprávní osobou, které byla zákonem svěřena veřejná moc. Ačkoliv se rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu zabývá postavením IS k věřitelům, konkrétně k právu IS           

na popření pohledávky uplatněné věřitelem, je nepochybné, že veřejnoprávní postavení IS 

platí i ve vztahu k dlužníkovi, např. z práva na zpeněžení majetkové podstaty dlužníka            

za účelem uspokojení věřitelů24. 

 Nejvyšší správní soud rovněž upozorňuje na další procesní vztah, a to na kontrolu 

činnosti IS insolvenčním soudem, který jej do funkce ustanovil. Tento soud je také oprávněn 

činnost jmenovaného IS v konkrétním řízení ukončit – zproštěním z funkce25. 

 

 

1.2.  Vznik oprávnění vykonávat funkci IS 

 

1.2.1.  Podmínky pro vydání povolení 

 

 IS musí postupovat při výkonu své funkce svědomitě a s odbornou péčí26, proto je 

nutné, aby povolení k výkonu činnosti dostaly jen osoby, které prokážou dostatečnou 

odbornou způsobilost. I přesto, že tato povinnost byla zakotvena již v § 8 odst. 2 zákona        

č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, pro správce konkursní podstaty27, v praxi                  

se odborná způsobilost jednotlivých konkursních správců velmi lišila, na což poukázali           

                                                 
21 TARANDA, P., Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon. 3. Vydání, Praha. 2018. str. 75 
22 TARANDA, P., Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon. tamtéž 
23 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 29.1.2014, sp. zn. 1 As 4/2010 
24 Dle § 283 odst. 1 IZ 
25 Dle § 32 IZ 
26 Dle § 36 odst. 1 IZ 
27 Zákon č. 328/1991 Sb., zákona o konkursu a vyrovnání byl právní úpravou, která byla zrušena zákonem č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, institut správce konkursní podstaty je právním předchůdcem 
institutu insolvenčního správce  
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i zákonodárci v důvodové zprávě k zákonu o InsS28, proto zákonodárci při tvorbě a poté i při 

legislativním postupu při přijímání zákona o InsS dbali na stanovení kvalifikačních 

předpokladů tak, aby byl vytvořen systém, ve kterém získají oprávnění k výkonu činnosti 

pouze osoby s dostatečnou kvalifikací. Těmito kvalifikačními předpoklady jsou podle platné 

právní úpravy:  

 

1.2.1.1. Způsobilost k právním úkonům 

 

Touto podmínkou se na osobu klade nárok být způsobilý nabývat pro sebe vlastním 

právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem29. Plnou svéprávnost nabývá osoba    

až na výjimky dosažením osmnáctého roku. Jelikož jsou na IS kladeny i další podmínky pro 

získání povolení, především vysokoškolské vzdělání a odborná praxe, je jisté, že v praxi       

se s IS mladším osmnácti let nesetkáme. IS se nemůže stát ani osoba s omezenou 

svéprávností30. 

 

1.2.1.2. Vzdělání 
 

Tato podmínka by měla zaručit, že IS bude dostatečně kvalifikovaný pro výkon činnosti 

IS. Podmínkou je získání vzdělání v magisterském studijním programu v členském státě 

Evropské unie, nikoliv pouze na vysoké škole v České republice anebo uznání 

vysokoškolského vzdělání z jiného státu členských státem31 , které se řídí zvláštním právním 

předpisem32. Dle názoru autorky je absolvování vysoké školy jedním z aspektů, kterým          

se dosahuje větší důvěryhodnosti osoby IS a toho, že bude vykonávat činnost IS svědomitě     

a s odbornou péčí33. 

Je ponecháno na žadateli o vykonání zkoušky jakým dokladem prokáže požadované 

dokončené vzdělání. Může jím být např. potvrzení o ukončení studia, pokud tento dokument 

jasně prokazuje, že studium bylo skutečně a řádně ukončeno34. 

 

 
                                                 
28 Důvodová zpráva k zákonu č.  312/2006, 312/2006 Dz – Obecná část 
29 Dle § 15 OZ ve spojení s § 672 odst. 2 a s § 37 odst. 1 OZ 
30 Dle § 55 OZ 
31 Dle § 6 odst. 1 písm. b) zákona o InS 
32 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách o změně a doplnění dalších zákonů 
33 Dle § 36 odst. 1 IZ 
34 FENCÍKOVÁ, L.. Richter, M., Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související. Komentář. 1. vydání. Praha. C. H. Beck. 2018. str. 25 
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1.2.1.3. Odborná praxe 

 

Tato podmínka byla přidána novelou IZ č. 185/2013 s účinností k 1.8.2013. Z § 6 odst. 1 

písm. e) zákona o InsS plyne, že tato praxe musí trvat po dobu alespoň tří let. Dle názoru 

autorky je tato podmínka doplňující k podmínce vysokoškolského vzdělání, které stanovuje, 

že IS musí mít dostatečné teoretické znalosti pro výkon činnosti. Tříletá odborná praxe 

doplňuje teoretickou stránku vzdělání o dostatečné praktické znalosti v oboru. Výčet oborů    

v § 6 odst. 1 písm. e) zákona o InsS je demonstrativní, což plyne z důvodové zprávy k zákonu 

č. 185/2013, která nám poskytuje širší a především detailnější výčet funkcí, v souvislosti 

s kterými je odborná praxe uznávána. V této důvodové zprávě je rovněž uvedeno, že jde 

pouze o namátkový přehled35.  

 V § 4 odst. 2 písm. d) zákona o InsS je stanovena povinnost žadatele připojit k návrhu    

na vydání povolení k výkonu činnosti IS doklad, prokazující splnění podmínky odborné 

praxe. Tento doklad je ve v § 4a  vyhlášky č. 312/2007 Sb.36 (dále jen „vyhláška č. 312/2007 

Sb.“) definován pouze obecně a to jako dokument, který osvědčuje formu, obsah a dobu 

vykonávané praxe. Kromě dostatečné doby praxe je nutné praxi splnit i z hlediska intenzity, 

tj. z hlediska rozsahu výkonu práce, která by měla odpovídat 40 hod./týden, případně 300 

hod./měsíc. Tím je zaručeno, že ke zkoušce nebudou připuštěni uchazeči, kteří např. 

vykonávali praxi 3 roky, ale pouze 1 hodinu týdně37.    Ze zákona plyne, že praxe musí být 

tříletá, není ovšem nutné ji vykonat v celku. Zároveň je ale z vyhlášky č. 312/2007 Sb. 

zřejmé, že praxe, která byla vykonána více než deset let od podání žádosti o konání zkoušky, 

se do požadované doby odborné praxe nezapočítává38. Pro umožnění vykonání zkoušky IS je 

nutné doložit splnění podmínek dosažení magisterského stupně vzdělání a tříleté odborné 

praxe39. Dle jazykové interpretace § 24 odst. 1 písm. a) zákona o InsS je zřejmé, že ostatní 

podmínky může žadatel splnit nebo doložit až po úspěšném vykonání zkoušky IS. 

 Po stanovení podmínky tříleté odborné praxe vyvstala otázka, zda je podmínka 

požadované praxe splněna, jestliže byla vykonána ještě před dosažením vysokoškolského 

vzdělání. V této věci souhlasí autorka s názorem Mgr. Benýška k § 24 zákona o InsS40, že lze 

takovou praxi považovat za splněnou. Hlavním argumentem autorky je jazyková interpretace 
                                                 
35 Důvodová zpráva k zákonu č. 185/2013 Sb., 185/2013 Dz – Zvláštní část 
36 Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců 
37 STANISLAV, A., Kozák, J. Zákon o insolvenčních správcích. Komentář. Praha. Wolters Kluwer. 2017. str. 2  
38 FENCÍKOVÁ, L. Richter, M., Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související. Komentář. 1. vydání. Praha. C. H. Beck. 2018, 63 str. ve spojení s § 4a vyhlášky č. 312/2007 Sb. 
39 Dle § 24 odst. 1, písm. a) zákona o InsS 
40 BENÝŠEK, J. Richter, M.,Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související, Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H: Beck. 2018. str. 191 
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zákona, z něj vyplývá, že zákon nestanoví povinnost žadatele, aby vykonal požadovanou 

praxi ještě před dosažením vysokoškolského vzdělání. Dalším argumentem je, že při použití 

teleologického výkladu, tj. zohledníme-li účel ustanovení, proč zákonodárce odbornou tříletou 

praxi ustanovil a čeho tím chtěl dosáhnout, pak je dle názoru autorky důležité, že žadatel má 

dostatečnou úroveň teoretických i praktických znalostí, bez ohledu na to, jaké získal dříve 

nebo zda byly získávány současně. 

 

1.2.1.4. Bezúhonnost 

 

 Žadatel musí před získáním povolení k výkonu činnosti IS doložit doklad o jeho 

bezúhonnosti41. Tímto dokladem je výpis z Rejstříku trestů, který je žadateli vydán na počkání       

u kontaktního pracoviště veřejné správy42, činnost těchto orgánů se řídí zvláštním právním 

předpisem43. Zákon rovněž umožňuje doložit bezúhonnost dokladem vydaným příslušným 

orgánem jiného členského státu EU, který dostatečnou měrou prokazuje splnění podmínky 

bezúhonnosti44. Uznávání takto vydaného dokladu se řídí § 20 odst. 1 zákona č. 331/2008 Sb.,     

o uznávání odborné kvalifikace, a s ohledem na vymezení institutu bezúhonnosti v zákoně      

o InsS také ustanovením § 20 odst. 2 zákona o InsS. Vzhledem k rozsahu bezúhonnosti, 

v jakém je vymezen v § 7 zákona o InsS, kromě dokladu o trestní bezúhonnosti                      

si Ministerstvo spravedlnosti ověří bezúhonnost žadatele též výpisem z insolvenčního 

rejstříku, jako z veřejného rejstříku, ve kterém jsou po dobu pěti let zveřejněny údaje               

o zahájených IŘ, včetně údajů o osobách dlužníků45. 

 Bezúhonnost je v zákoně o InsS v porovnání např. s rozsahem bezúhonnosti 

v živnostenském zákoně46 vymezena poměrně přísně. V § 7 odst. 1 zákona o InsS je taxativně 

stanoveno, kdy žadatel – FO podmínku bezúhonnosti nesplňuje:  

 

- pravomocné odsouzení za trestný čin 

- úpadek žadatele nebo insolvenčního správce 

- překážka výkonu funkce statutárního orgánu  

- předchozí zrušení povolení 

 

                                                 
41 Dle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o InsS 
42 STANISLAV, A., Kozák, J., Zákon o insolvenčních správcích. Komentář. Praha:Wolters Kluwer, 2017, str. 25 
43 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
44 STANISLAV, A., Kozák, J., Zákon o insolvenčních správcích. tamtéž 
45  § 419 ve spojení s § 420 a § 425 odst. 1 IZ 
46  § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání 
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 V § 7 odst. 2 zákona o InsS jsou taxativně vymezeny případy, kdy podmínky 

nesplňuje žadatel – PO: 

 

- pravomocné odsouzení za trestný čin 

- předchozí zrušení povolení47. 

 

 Do 31.7.2013, účinnosti novely č. 185/2013 Sb., bylo pravomocné odsouzení za 

trestný čin překážkou pro výkon činnosti IS, pokud jej žadatel spáchal úmyslně48. Novelou č. 

185/2013 Sb. zákonodárce toto ustanovení podstatným způsobem změnil. Dle § 7 odst. 1 

písm. a) zákona o InsS s účinností od 1.8.2013 se na osobu nebude hledět jako na 

bezúhonnou, jestliže byla pravomocně odsouzena za spáchání trestného činu49: „..... 

v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo která byla pravomocně odsouzena 

za jiný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce 

insolvenčního správce“. Dle názoru autorky zákonodárce změnou ustanovení a především 

vynecháním slova: „úmyslně“ a přidáním spojení: „činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon 

funkce insolvenčního správce“ nepochybně stanovil, že pokud žadatel spáchá trestný čin, 

který může ohrozit důvěryhodnost osoby natolik, že vznikají důvodné pohybnosti o tom,       

že funkci nebude vykonávat svědomitě a s dostatečnou odbornou péčí, pak se na takovou 

osobu nebude hledět jako na bezúhonnou, byť spáchala tento trestný čin nedbalostně.  

 Zákonodárce navíc v důvodové zprávě přímo stanovil: „Insolvenční správce                   

se v souvislosti s výkonem své funkce nemůže dopouštět žádné, ani nedbalostní trestné 

činnosti.“ Stejnou překážku stanovil zákonodárce i pro v.o.s., reflektuje tím novou právní 

úpravu v trestním právu50 a především zavedení důležitého institutu – trestní odpovědnosti 

PO.  

 Zákonodárce stanovil v § 7 odst. 1 písm. b) až d) zákona o InsS situace, kdy se          

na osobu nebude hledět jako na bezúhonnou z důvodu předešlého anebo stávajícího úpadku. 

Důvodem pro stanovení překážky úpadku je především ohrožení důvěryhodnosti, stejně jako 

je tomu výše u pravomocného odsouzení za spáchání trestného činu. Pokud žadatel nebyl 

schopen řádně spravovat své finanční prostředky, vzniká zde důvodná pochybnost, že nebude 

                                                 
47 FENCÍKOVÁ, L. Richter, M. ,Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související, Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H: Beck, 2018, 71 str. 
48 § 7 odst. 1 písm. a) zákona o InsS, ve znění účinném do 31.7.2013 
49 FENCÍKOVÁ, L. Richter, M.,Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související. tamtéž 
50 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
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řádně vykonávat ani funkci IS51. Stejná pochybnost je vyvolána i u žadatele, který byl 

v posledních pěti letech statutárním orgánem společnosti, o jejímž úpadku bylo pravomocně 

rozhodnuto52. Obchodní vedení společnosti má ve své kompetenci právě statutární orgán 

společnosti. Obchodním vedením je dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu: „průběžná 

pravidelná správa záležitostí společnosti a jejího podniku, tzn. rozhodování o organizačních, 

technických, obchodních, personálních, finančních aj. otázkách běžného života“ 
53

. Činnost 

statutárního orgánu se výrazně odráží na ekonomickém fungování celé společnosti a na tom, 

zda se společnost udrží v tzv. „černých číslech“. Pokud žadatel zapříčinil špatnou 

ekonomickou situaci, případně úpadek společnosti špatným obchodním vedením společnosti, 

pak vzniká důvodná pochybnost, že nebude řádně vykonávat ani funkci IS. 

 Na osobu nebude pohlíženo jako na bezúhonnou podle zákona o InsS, pokud jí podle   

§ 7 odst. 1 písm. f) až g) zákona o InsS bylo v posledních pěti letech zrušeno povolení anebo 

toto povolení zaniklo. Tato povinnost se vztahuje na žadatele, který vykonával funkci IS jako 

samostatná FO, ale i na FO, která vykonávala činnosti IS jako ohlášený společník ve v.o.s., 

které bylo zrušeno povolení anebo povolení zaniklo v posledních pěti letech. Tato překážka je 

stanovena i pro IS – PO, a to se stejnými podmínkami, jako pro IS – FO54. Tímto ustanovením 

zákonodárce zajišťuje, že výkon činnosti IS bude vykonávat osoba, která se při výkonu 

činnosti IS osvědčila55. Dle názoru autorky je lhůta pěti let stanovena nejen, aby měl žadatel 

dostatečnou dobu pro znovuzískání dostatečných praktických i teoretických znalostí, ale plní 

také represivní funkci, tj. určitým způsobem trestá bývalého IS, který řádně neplnil svou 

funkci. 

 

1.2.1.5. Úspěšné složení zkoušky IS 

 

 Zkouška je důležitou podmínkou pro ověření teoretických a praktických znalostí 

žadatelů. Ke zkoušce je připuštěn žadatel – pouze FO, jehož žádost byla bezvadná56 a ke které 

byly připojeny všechny požadované doklady dle § 4 odst. písm. a) až c) vyhlášky č. 312/2007. 

IS, který bude vykonávat činnost IS jako ohlášený společník ve v.o.s., svým jménem zažádá       

                                                 
51 FENCÍKOVÁ, Lucie. Richter, M. Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související, Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H: Beck, 2018. str. 72 
52 § 7 odst. 1 písm. d) zákona o InsS 
53 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 18. března 2005, sp. zn. 4 Afs 24/2003 
54  § 7 odst. 2, písm. b zákona o InsS 
55 FENCÍKOVÁ, L. Richter, M.,Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související, Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H: Beck. 2018. str. 74 
56 BENÝŠEK J. Richter, M.,Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související, Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H: Beck. 2018. str. 187 
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o povolení a také svým jménem vykoná zkoušku. Jeho povolení bude po čas, po jaký bude 

činnost IS vykonávat jako ohlášený společník ve v.o.s. pozastaveno57 a svou funkci bude 

vykonávat jako ohlášený společník v.o.s., na základě povolení, které dostane v.o.s.58. Zkouška 

se musí konat do šesti měsíců ode dne doručení žádosti Ministerstvu spravedlnosti, které 

zkoušky organizuje59.  

 Zkouška rozdělena na dvě části, na část ústní a na část písemnou. Písemná část je 

neveřejná a dělí se na test se sedmdesáti otázkami60, u kterých může být správná jedna i více 

odpovědí, zaměřenými na oblast insolvenčního, občanského, obchodního, finančního a 

správního práva a také na oblast účetnictví, financování a řízení podniku61, a na případovou 

studii, která není hodnocena, pokud žadatel neuspěl v testu. Z obou částí musí žadatel 

dosáhnout alespoň 80%, aby byl z písemné části hodnocen – uspěl62. Proti hodnocení testu 

není odvolání přípustné, je ale možné podat žádost o revizi zadaných otázek, pokud má 

žadatel pocit, že ani jedna z odpovědí na určitou otázku nebyla správně. V případě, že žadatel 

uspěl v testové části a neuspěl v případové studii, ale současně jeden z členů komise (celkem 

jsou dva) hodnotil případovou minimálně na 80% a současně aritmetický průměr obou 

hodnocení nedosahuje 80%, pak je případová studie předložena zkušební komisi k přezkumu, 

která posoudí, zda žadatel uspěl či neuspěl. Pokud aritmetický průměr hodnocení obou členů 

komise přesáhne 80%, ačkoli jeden ohodnotil práci na méně než 80%, pak je celkové 

hodnocení – uspěl63. 

 Dle § 10 vyhlášky č. 312/2007 Sb. jsou k ústní části zkoušky připuštěni pouze 

žadatelé, kteří uspěli v písemné části zkoušky, Ústní část zkoušky je veřejná a musí se konat 

do pěti týdnů ode dne konání písemné části zkoušky. O výsledku ústní části se žadatel dozví 

od zkušební komise bezprostředně po jejím skončení.  

 Žadatel má právo vznést námitku podjatosti člena nebo více členů komise, musí tak 

být ale učiněno nejpozději před zahájením ústní části zkoušky, námitka ale nemá suspenzivní 

účinek a ústní část zkoušky tak proběhne i po jejím vznesení. Žadatel má povinnost poslat 

Ministerstvu spravedlnosti nejpozději do deseti dnů ode dne konání zkoušky písemné 

                                                 
57 § 9 odst. 1 písm. d) zákona o InsS 
58 Blíže k povolení v.o.s. v kapitole 1.2.2. Povolení 
59 BENÝŠEK J. Richter, M.,Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související, Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H: Beck. 2018. str. 183 ve spojení s § 24 odst. 1 zákona o InsS 
60 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. MSČR: ©2018 [cit. 25.1.2020]. Dostupné z: 
https://insolvence.justice.cz/zkousky-insolvencnich-spravcu/obecna-jak-zkouska-probiha/ 
61 § 3 odst. 2, písm. a – g vyhlášky č. 312/2007 
62 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. MSČR: ©2018 [cit. 25.1.2020]. Dostupné z: 
https://insolvence.justice.cz/zkousky-insolvencnich-spravcu/obecna-jak-zkouska-probiha/ 
63 BENÝŠEK J. Richter, M.,Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související, Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H: Beck. 2018, 185 - 186 str. 
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odůvodnění k námitce, včetně uvedení důkazů, prokazujících tvrzení žadatele. Jestliže žadatel 

tuto povinnost nesplní, nebude k podané námitce přihlíženo. Pokud ale žadatel svou povinnost 

řádně a včas splní, Ministerstvo spravedlnosti podjatost posoudí a shledá-li odůvodněnost 

námitky podjatosti, ke zkoušce, která již proběhla, se nepřihlíží, a v nejbližším možném 

termínu ji žadatel vykoná znovu64. 

 V případě neúspěchu má žadatel právo do třiceti dnů ode dne konání zkoušky poslat 

Ministerstvu spravedlnosti písemnou žádost o opakování zkoušky, musí ale uhradit na účet 

ministerstva správní poplatek ve výši 7.000,- Kč. Zkouška může být opakována dvakrát, 

pokud ani po druhém opakování žadatel neuspěje, může podat novou žádost až po uplynutí tří 

let ode dne konání zkoušky, u které žadatel neuspěl65. 

 Z uveřejněných výsledků zkoušek IS za uplynulý rok 201966 vyplývá, že je zkouška 

poměrně náročná, na což poukázal i Mgr. Zezulka67. U písemné části zkoušek se úspěšnost 

pohybuje okolo 5 % a u ústní části okolo 47 % (autorka počítala pouze s osobami, které byly 

hodnoceny uspěl - neuspěl). 

 

1.2.1.6. Pojištění 
 

 Při výkonu činnosti IS může dojít ke vzniku škody, za níž bude odpovědný IS68. Pro 

tyto případy musí být IS povinně pojištěn, přičemž doklad o splnění pojistné povinnosti musí 

připojit k žádosti o vydání povolení výkonu funkce IS. Z § 6 odst. 1 písm. f) zákona o InsS 

jasně vyplývá, že je tato podmínka splněna uzavřením smlouvy o pojištění odpovědnosti       

za škodu. Zákon ale přesně nestanoví formu dokladu, který danou skutečnost prokazuje. Dle 

názoru Mgr. Fencíkové může žadatel přiložit k návrhu na vydání povolení jakýkoli dokument, 

který v dostatečné míře prokazuje splnění pojistné povinnosti69. 

 Výjimkou z povinného pojištění je v případě žadatele, který plánuje vykonávat činnost 

IS jako ohlášený společník ve v.o.s. – IS. Tento žadatel nahradí doklad o pojištění 

                                                 
64 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. MSČR: ©2018 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z: 
https://insolvence.justice.cz/zkousky-insolvencnich-spravcu/obecna-jak-zkouska-probiha/ 
65 § 24 odst.. 2 a 3 zákona o InsS 
66 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. MSČR: ©2018 [cit. 30.3.2020]. Dostupné z: 
https://insolvence.justice.cz/zkousky-insolvencnich-spravcu/ 
67 ZEZULKA O. Mgr., O postavení insolvenčního správce, Právní rozhledy, 21/2020, str. 748 
68 Dle § 37 IZ ve spojení s § 3 vyhlášky č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu poj. plnění a minimálních 
standardech poj.smluv IS 
69 FENCÍKOVÁ, L. Richter, M.,Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související, Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H: Beck, 2018, str. 26 
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prohlášením, že bude vykonávat činnost jako ohlášený společník ve v.o.s.70. Z § 5 odst. 2 

písm. a) zákona o InsS vyplývá, že toto prohlášení musí být podepsáno úředně ověřeným 

podpisem. Zabraňuje se tím kolizi dvou pojištění. Jestliže by došlo ke vzniku škody, za kterou 

by byl odpovědný ohlášený společník ve v.o.s., událost by byla kryta dvěma pojištěními – 

první pojistnou smlouvu by uzavřel ohlášený společník a druhou by uzavřela v.o.s., ve které 

je ohlášený společník společníkem.  

 

1.2.1.7. Personální a materiální vybavenost 

 

 Zákonodárce touto podmínkou stanovuje povinnost IS mít dostatečné materiální                

i personální vybavení přiměřené povaze, rozsahu a složitostí jím vykonávaných činností71. 

Zákon stanovuje požadavky na vybavenost IS pouze neurčitě a ponechává konkrétní 

vymezení jednotlivých požadavků na zvláštním právním předpisu – vyhlášce č. 121/2019 Sb., 

o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce IS (dále jen „vyhláška č. 121/2019 

Sb.“), která nabyla účinnosti 1.6.2019. 

 Jedním z institutů, které vyhláška upravuje, je sídlo a provozovna IS, konkretizuje tím 

ustanovení § 5 zákona o InsS, který tuto oblast upravuje na obecné úrovni. Sídlo                      

a provozovna IS byla upravena již dříve vyhláškou č. 355/2013 Sb. a její novelou  - vyhláškou 

č. 101/2015 Sb. V praxi se ovšem objevoval zásadní problém se zakládáním „fiktivních“ 

provozoven, jejichž prostřednictvím se IS snažili, především větší IS, dosáhnout co největšího 

nápadu insolvenčních případů a to na úkor snižování kvality výkonu funkce72. Ministerstvo 

spravedlnosti v čele s ministrem Robertem Pelikánem se snažilo tento problém vyřešit již 

výše uvedenou vyhláškou č. 101/2015 Sb. Rozporným se ale ukázalo ustanovení § 4 odst. 2., 

jelikož bylo vloženo spojení: „svou nepřetržitou fyzickou přítomností v provozovně po celou 

dobu úředních hodin“. Skupina senátorů se obrátila na Ústavní soud s návrhem na zrušení 

tohoto ustanovení a ustanovení § 3 odst. 2. Navrhovatelé namítali, že po novele č. 101/2015 

Sb. byly stanoveny povinnosti IS v takovém rozsahu, jaký nebude moci naplnit žádný IS, také 

že Ministerstvo spravedlnosti porušilo povinnost, když podzákonným právním předpisem 

stanovila nové povinnosti, ačkoli podzákonný právní předpis musí být vydán na základě a 

v mezích zákona a především musí respektovat tzv. výhradu zákona, tj. že stanovovat 

                                                 
70 STANISLAV, A., KOZÁK, J., Zákon o insolvenčních správcích. Komentář. Praha. Wolters Kluwer. 2017. str. 
25 
71 Dle § 13a odst. 2 zákona o InsS 
72 Důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017 Sb., 64/2017 Dz - Obecná část 
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povinnosti je možné pouze zákonem73. Ústavní soud zčásti vyhověl návrhu na zrušení 

s odůvodněním, že publikací vyhlášky porušilo Ministerstvo spravedlnosti povinnost vydat 

vyhlášku v mezích zákona, jelikož tím, že stanovila zcela nové povinnosti IS, se pohybovala 

mimo rámec zákona, který měla provádět. Ústavní soud dále konstatoval, že Ministerstvo 

spravedlnosti nepřiměřeně zasáhlo do práva na podnikání IS. Ve zbytku Ústavní soud návrh 

zamítl74. 

 Nově je úprava sídla a provozoven upravena v § 2 až § 5 vyhlášky č. 121/2019 Sb. 

Z vyhlášky č. 121/2019 Sb. vyplývá, že IS není povinen vykonávat činnost v sídle                    

i provozovnách osobně. Také je zde stanovena povinnost dodržovat úřední hodiny, jejichž 

minimum je stanoveno u sídla na šest hodin v 1 dnu, v rozmezí od 7 hod. do 18 hod.,                   

u provozovny jsou stanoveny podmínky obdobně, minimum úředních hodin je pouze čtyři 

hodiny v jednom dnu v týdnu75. Materiální vybavenost je ve vyhlášce stanovena pouze 

obecně – IS musí mít dostatečnou materiální vybavenost odpovídající rozsahu jeho činnosti 

tak, aby při jednání s dlužníky, věřiteli i jinými osobami byla dodržena dostatečná 

důstojnost76. Autorka ale považuje za velký nedostatek vyhlášky č. 121/2019 Sb. absenci 

ustanovení o personální vybavenosti IS, především určení dostatečné kvalifikovanosti osob, 

které vykonávají činnosti upravené v § 5 vyhlášky č. 121/2019 Sb. v provozovnách nebo sídle 

IS jeho jménem.  

 Dokladem prokazujícím, že IS disponuje dostatečnou materiální i profesní vybaveností 

může být např. čestné prohlášení žadatele, že tuto podmínku splňuje. Je potom                       

na Ministerstvu spravedlnosti, aby si poté, co se žadatel stane IS, splnění podmínky 

zkontrolovalo a aby zvážilo, zda je s ohledem na rozsah a charakter činnosti IS dostatečná77. 

 

1.2.2. Povolení 

 

 Řízení o vydání povolení je zahajováno na žádost78. Jelikož se jedná o správní řízení, 

bude se postupovat podle ustanovení správního řádu. Věcně a místně příslušným orgánem 

k vydání povolení je Ministerstvo spravedlnosti, kterému se doručuje i návrh na vydání 

povolení, který musí být podán do šesti měsíců od úspěšného absolvování zkoušky IS. 

                                                 
73 Nález Ústavního soudu ze dne 9.2.2016, Pl. ÚS 17/15 
74 Nález Ústavního soudu ze dne 9.2.2016, Pl. ÚS 17/15 
75 Dle § 3 vyhlášky č. 121/2019 Sb.  
76 Dle § 4 vyhlášky č. 121/2019 Sb. 
77 FENCÍKOVÁ, L. Richter, M.,Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související, Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H. Beck. 2018. str. 28 
78 § 6 odst. 1, první věta zákona o InsS 
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Ministerstvo spravedlnosti má povinnost vydat povolení ve lhůtě 30 dnů, stanovené správním 

řádem v § 71 odst. 3 a podle stejného ustanovení lze tuto lhůtu prodloužit. Povolení je 

konstitutivní povahy, tj. až jeho vydáním se zakládají, mění nebo ruší práva a povinnosti79. 

Povolení je vydáváno s omezenou platností na dobu pěti let80. 

 Zákon o InsS upravuje tři možnosti, jakým může IS získat povolení k výkonu činnosti: 

 

a) Získáním povolení po splnění podmínek specifikovaných v kapitole 1.2.1. 

Podmínky pro vydání povolení 

b) Získáním nového povolení 

c) Marným uplynutím lhůty pro vydání povolení 

 

1.2.2.1. Vydání povolení 

 

  Získáním povolení po splnění podmínek je dle názoru autorky nejčastějším způsobem 

získání povolení. Jedná se o obecný způsob, ostatní dva způsoby jsou speciální a nastupují 

v praxi až v případech, kdy dojde k nesplnění povinností, ať Ministerstvem spravedlnosti 

nebo IS. Pokud chce IS pokračovat ve výkonu své funkce i po pěti letech výkonu funkce IS, 

musí převést na účet Ministerstva spravedlnosti správní poplatek, stanovený zákonem             

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, části I, položky č. 10 písm. f) sazebníku, ve výši 

5.000,- Kč a to k poslednímu dni lhůty. Názory právních teoretiků se ovšem liší v tom, zda 

postačí pouze převést správní poplatek81, nebo je potřeba podat žádost o prodloužení povolení 

a uhradit poplatek82. S ohledem na informace zveřejněné na webu Ministerstva spravedlnosti 

je zřejmé, že samotné převedení poplatku nebude postačující a IS bude nucen podat i žádost     

o prodloužení povolení83. Jedná – li se o „obecného“ IS, platnost povolení k výkonu funkce je 

prodloužena doručením žádosti a uhrazením poplatku, není nutné znovu vykonávat zkoušku 

IS. Toto je důležitý aspekt, kterým se liší povolení „obecného“ IS  od IS se zvláštním 

povolením84.  

                                                 
79 FENCÍKOVÁ, L. Richter, M., Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související, Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H: Beck, 2018, str. 59 
80 § 6 odst. 5 zákona o InsS 
81 STANISLAV, A., KOZÁK, J., Zákon o insolvenčních správcích. Komentář. Praha. Wolters Kluwer. 2017. str. 
88 
82 FENCÍKOVÁ, L. Richter, M.,Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související, Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H. Beck. 2018. str. 66 
83 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. MSČR: ©2018 [cit. 25.1.2020]. Dostupné z: 
https://insolvence.justice.cz/informace-stran-prodlouzeni-obecneho-povoleni/ 
84 STANISLAV, A., KOZÁK, J., Zákon o insolvenčních správcích. Komentář. Praha. Wolters Kluwer. 2017. str. 
58 
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  V § 8 zákona o InsS jsou taxativně vymezeny podmínky, které musí splňovat IS – 

v.o.s., svým obsahem jsou podobné podmínkám, které musí splňovat IS – FO, liší                  

se především ve věcech, ve kterých se úprava přizpůsobuje tomu, že v.o.s. vykonává funkci IS 

výhradně prostřednictvím ohlášených společníků85. Kromě uvedení identifikačních údajů       

o v.o.s. a přiložení dokladů o bezúhonnosti, o pojištění odpovědnosti za škodu, o splnění 

povinnosti dostatečné personální a materiální vybavenosti a o zaplacení správního poplatku 

musí žadatel - v.o.s. uvést i identifikační údaje o ohlášeném společníkovi a přiložit prohlášení 

ohlášeného společníka s platným povolením o tom, že bude vykonávat funkci IS 

prostřednictvím v.o.s. jako ohlášený společník86.  

  V § 3 odst. 3 zákona o InsS je stanovena možnost vydání povolení k výkonu činnosti        

i v.o.s, nezapsané do veřejného rejstříku. Problematickým se zdá především s ohledem na § 5 

odst. 1 písm. c) zákona o InsS, jelikož společnost, která není zapsaná ve veřejném rejstříku, 

právně nevznikla a nemá přiděleno identifikační číslo, které je obligatorní náležitostí návrhu 

na vydání povolení IS – v.o.s.. Společnost musí být alespoň založena87, v případě v.o.s. je 

zakladatelským právním jednáním společenská smlouva88, která musí mimo jiné obsahovat 

informaci o tom, že předmětem činnosti v.o.s. je výhradně výkon činnosti IS. Platnost 

povolení je ale odložena až na okamžik zápisu v.o.s. do veřejného rejstříku89, zároveň 

rejstříkový soud zápis neprovede, dokud mu doloženo, že v.o.s. má platné povolení k výkonu 

činnosti IS90. 

 

1.2.2.2. Nové povolení 

 

 V § 6a zákona o InsS je upravena možnost získání nového povolení. Nové povolení je 

vydáno Ministerstvem spravedlnosti v případě, že IS - FO projeví vůli pokračovat ve výkonu 

činnosti IS, nepodá ale řádně žádost o prodloužení platnosti povolení a neuhradí správní 

poplatek. Tím dojde k zániku oprávnění k výkonu funkce IS ex lege podle § 12 odst. 2 zákona    

                                                 
85 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 21.6.2013, sp.zn. 3 VSPH 1463/2012 ve spojení s § 8 odst. 1 ve 
srovnání s § 6 odst. 1 zákona o InsS 
86 § 8 odst. 1 zákona o InsS 
87 STANISLAV, A., KOZÁK, J., Zákon o insolvenčních správcích. Komentář. Praha. Wolters Kluwer. 2017. str. 
20 ve spojení s § 5 odst. 1, písm. c) zákona o InsS 
88 § 123 odst. 1 OZ ve spojení s 8 odst. 1 ZOK ve spojení s § 98 ZOK 
89 FENCÍKOVÁ, L. Richter, M.,Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související, Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 18 - 19 
90 STANISLAV, A., KOZÁK, J., Zákon o insolvenčních správcích. Komentář. Praha. Wolters Kluwer. 2017. str. 
20 
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o InsS. Tento projev vůle musí mít formu návrhu na vydání povolení91 a musí být učiněn       

ve lhůtě tří měsíců od zániku povolení. K návrhu IS připojí stejné doklady jako žadatel            

o vydání „prvotního“ povolení, vyjma dokladů, prokazujících splnění zkoušky IS a splnění 

podmínky tříleté odborné praxe92. 

 V § 8a zákona o InsS  je upravena možnost vydání nového povolení i pro IS – v.o.s. 

Toto nové povolení je obsahově odlišné od nového povolení uvedeného v § 6a, jelikož 

zatímco se žádost o vydání nového povolení dle § 6a zákona o InsS vztahuje k uplynutí lhůty                

pro prodloužení povolení, vydání nového povolení IS – v.o.s. se vztahuje i ke změně 

v osobách a počtu ohlášených společníků. V případě vydání povolení k výkonu činnosti IS 

v.o.s. je v.o.s. oprávněna vykonávat funkci IS pouze prostřednictvím ohlášených společníků, 

kteří jsou uvedeni ve vydaném povolení. Pokud se změní počet ohlášených společníků nebo 

dojde ke změně osoby ohlášeného společníka, musí v.o.s. podat žádost o vydání nového 

povolení93. 

 

1.2.2.3. Vznik povolení dle § 8a insolvenčního zákona 

 

Diskutabilním je ustanovení § 8a zákona o InsS, který upravuje možnost získat 

oprávnění k výkonu činnosti IS marným uplynutím lhůty. To bylo vloženo do zákona o InsS 

přijetím novely č. 223/2009 Sb., kterou se změnil zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu 

služeb, jehož přijetím plnila Česká republika povinnost k implementaci směrnice                    

č. 2006/123/ES ze dne 12.12.2006. Účelem § 8a zákona o InsS bylo především chránit 

poskytovatele služeb před nečinností orgánu státní správy a také snížit nápor na orgány státní 

správy94.  

Otázkou ovšem zůstává, zda je s ohledem na plnění účelu IŘ akceptovatelné, aby 

činnost IS vykonávala osoba, u které nebylo ověřeno, jestli má dostatečnou kvalifikaci 

k výkonu činnosti IS. Do kolize se zde dostává právo věřitelů a dlužníků, aby do jejich práv 

zasahovala jen osoba dostatečně odborně způsobilá a právo žadatelů o vydání povolení          

na ochranu před nečinností orgánů státní správy. Dle názoru autorky je potřeba dbát               

                                                 
91 FENCÍKOVÁ, L. Richter, M., Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související, Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H: Beck, 2018, str. 68 
92 § 6a odst. 1 a odst. 2 zákona o InsS 
93 FENCÍKOVÁ, L. Richter, M.,Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy 
související, Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H: Beck, 2018, str. 85 - 86 
94 Důvodová zprávy k zákonu č. 222/2009 Sb, 222/2009 Dz – Obecná část 
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na dodržování dostatečné úrovně kvalifikovanosti IS, zvlášť když mají žadatelé prostředek 

k ochraně proti nečinnosti orgánu státní správy – žalobu proti nečinnosti95. 

 

 

1.3. Zánik oprávnění k výkonu činnosti 
 

1.3.1. Pozastavení oprávnění k výkonu činnosti 
 

 Tímto institutem reaguje zákonodárce na vznik objektivní skutečnosti, která má pouze 

přechodný charakter a brání výkonu činnosti IS nebo ohrožuje důvěru v řádný výkon činnosti 

IS96. Pozastavení oprávnění k činnosti nastává ex lege a to k okamžiku vzniku některé 

z okolností, které jsou taxativně vymezeny v § 9 odst. 1 zákona o InsS anebo rozhodnutím 

Ministerstva spravedlnosti, které je konstitutivní povahy97. Nastane-li některá z okolností 

uvedených v § 9 odst. 1 písm. a) – g) zákona o InsS, která ex lege pozastavuje oprávnění,        

bez zbytečného odkladu se tato skutečnost zapíše do veřejného seznamu. Tento zápis je 

deklaratorní povahy, jelikož osvědčuje skutečnost již nastalou ex lege při vzniku rozhodné 

okolnosti98. Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu99 nejde o rozhodnutí správního 

orgánu, ale o správní úkon, nelze se tak proti němu bránit žalobou proti rozhodnutí správního 

orgánu, ale prostřednictvím žaloby proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení100.  

 Dle § 11 zákona o InsS nesmí po dobu pozastavení oprávnění k výkonu činnosti 

vykonávat výkon činnosti IS, výjimkou je pozastavení oprávnění dle § 9 odst. 1 písm. d) 

zákona o InsS, kdy je pozastaveno oprávnění IS, který vykonává činnost IS jako ohlášený 

společník ve v.o.s. – IS. Pozastavení oprávnění zaniká ex lege a to dnem, kdy pominula 

skutečnost, která byla důvodem pro pozastavení oprávnění (§ 9 odst. 2 IZ). Pokud bylo 

důvodů pro pozastavení oprávnění více, pozastavení oprávnění zaniká dnem, kdy zanikla 

poslední okolnost, která byla důvodem pro pozastavení práva101. 

 Pozastavení oprávnění IS může nastat i rozhodnutím, v § 10 odst. 1 IZ je stanovena 

pravomoc Ministerstva spravedlnosti k vydání rozhodnutí v případě, že nastane skutečnost 
                                                 
95 Zákon č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, § 79 a násl. 
96 ČUJAN, R. Richter, M., Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související, 
Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H: Beck. 2018. str. 87 
97 STANISLAV, A., KOZÁK, J., Zákon o insolvenčních správcích. Komentář. Praha. Wolters Kluwer. 2017. str. 
78 
98 Dle § 18 odst. 2 zákona o InsS 
99 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9.9.2014, č.j. NSS 8 As 37/2014 - 151 
100 Dle § 65 a násl. ve spojení s § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb, soudního řádu správního 
101 ČUJAN, R. Richter, M.,Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související, 
Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H: Beck, 2018, str. 95 
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vymezená zákonem102, nikoli ale povinnost k jeho vydání. V tomto se rozchází názor autorky      

a Mgr. Čujana, který tvrdí, že Ministerstvo má povinnost vydat rozhodnutí o pozastavení nebo 

nepozastavení oprávnění103, autorka je toho názoru, že pokud Ministerstvo spravedlnosti 

dojde k závěru, že oprávnění nepozastaví, nemusí vydávat ani rozhodnutí. Tento názor 

autorka opírá o jazykový výklad § 10 odst. 1 IZ, kde je stanoveno, že Ministerstvo 

spravedlnosti může rozhodnout, nikoli, že má povinnost rozhodnutí vydat. Důvodem pro 

pozastavení oprávnění je řízení o omezení svéprávnosti, trestní stíhání IS a probíhající IŘ        

o úpadku IS a to do okamžiku vydání konečného rozhodnutí. Pokud je ale v IŘ vydáno 

rozhodnutí o zjištění úpadku IS, pak pozastavení oprávnění nastává ex lege104.  

 

1.3.2.  Zrušení povolení 

 

 V § 13 zákona o InsS je upravena pravomoc Ministerstva spravedlnosti zrušit povolení 

k výkonu činnosti IS a to ze dvou důvodů: pokud IS přestane splňovat podmínky, které musel 

jako žadatel splňovat, když o vydání povolení žádal, druhým důvodem je porušení povinnosti 

IS závažným způsobem anebo opakovaně, a to povinnosti stanovené v IZ, zákoně o InsS                  

a v kontrolním řádu105.  

 Pokud IS přestane splňovat podmínky, stanovené pro IS – FO v § 6 odst. 1 zákona       

o InsS a pro IS – v.o.s. v § 8 odst. 1 zákona o InsS. Pro tento případ nemá Ministerstvo 

spravedlnosti žádný prostor pro použití správního uvážení, jestliže IS přestane splňovat 

některou z podmínek, je povinno povolení zrušit. Povolení je zrušeno až právní mocí 

rozhodnutí o zrušení, nikoli ex lege. Ministerstvo zahájí správní řízení, ve kterém prověří, zda 

IS skutečně přestal splňovat podmínku či podmínky a na základě zjištění vydá rozhodnutí       

o zrušení povolení. Podmínku ale IS může dodatečně splnit i po zahájení řízení o zrušení 

povolení, musí tak ale učinit dokud nedojde k vydání rozhodnutí106. 

 Na rozdíl od úpravy zrušení povolení dle § 13 odst. 1 zákona o InsS, rozhoduje 

Ministerstvo spravedlnosti na základě správního uvážení107. Jestliže IS závažně nebo 

opakovaně poruší povinnosti plynoucí z IZ, zákona o InsS nebo kontrolního řádu, neznamená 

                                                 
102 Dle § 10 odst. 1 písm. a) až g) zákona o InsS 
103 ČUJAN, R. Richter, M.,Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související, 
Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H: Beck, 2018, str. 97 
104 Dle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o InsS ve spojení s § 9 odst. 1 písm. a) zákona o InsS 
105 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 
106 ČUJAN, R. Richter, M., Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související, 
Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H: Beck, 2018, str. 121 
107 STANISLAV, A., KOZÁK, J., Zákon o insolvenčních správcích. Komentář. Praha. Wolters Kluwer. 2017. 
str. 95 
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to automaticky, že Ministerstvo spravedlnosti zruší povolení. V rámci správního uvážení 

uváží, jakou měrou byl ohrožen zájem na řádném a svědomitém výkonu činnosti IS, to            

s ohledem na okolnosti každého jednotlivého případu, zohledňuje se především intenzita, 

s jakou došlo k porušení povinnosti, jakož i doba, po jakou porušování trvalo. Ministerstvo 

rovněž přihlíží k rozhodnutím, vydaným v rámci dohlédací činnosti insolvenčního soudu, 

především k uložení pořádkových opatření108.  

 Důsledkem zrušení povolení je, že IS přestává být IS a nemůže tak být ustavován           

do nových IŘ, a to včetně postupu podle § 29 IZ, kdy je ustanoven nový IS na schůzi věřitelů    

po odvolání předcházejícího IS, ustanoveného insolvenčním soudem. Zrušení povolení má   

ale dopad i na jednotlivá IŘ, jelikož podle § 31 odst. 4 IZ je zrušení povolení důvodem pro 

odvolání IS z funkce a insolvenční soud musí IS odvolat bezodkladně109. Dalším důsledkem 

zrušení povolení je vznik překážky pro splnění podmínky bezúhonnosti podle § 7 odst. 1 

zákona o InsS, kde je stanoveno, že FO nesplňuje podmínku bezúhonnosti, pokud jí bylo 

v předcházejících pěti letech před podáním návrhu na vydání povolení zrušeno povolení, 

obdobné pravidlo platí i pro ohlášené společníky. Pokud IS vykonává funkci ohlášeného 

společníka ve v.o.s. – IS a té je zrušeno povolení, individuální povolení ohlášeného 

společníka je i nadále platné, ale IS – nyní už bývalý ohlášený společník přestane splňovat 

podmínku bezúhonnosti a nakonec je i jeho individuální povolení zrušeno dle § 13 odst. 1 

zákona o InsS. V tomto případě mají ohlášení společníci určitou výhodu, kdy se mohou 

zrušení povolení vyhnout ukončením činnosti v.o.s. - IS podle § 12 odst. 1 písm. e) zákona     

o InsS, ještě před tím, než je jí povolení zrušeno110. Ukončením činnosti v.o.s. zaniká důvod 

pro pozastavení oprávnění bývalého ohlášeného společníka111, ten tak může ode dne ukončení 

činnosti ve v.o.s. vykonávat činnost IS jako FO nebo se stát ohlášeným společníkem v jiné 

v.o.s. – IS. Dnem ukončení činnosti IS je poslední den v kalendářním měsíci následujícího    

po měsíci, ve kterém bylo oznámení o ukončení činnosti doručeno Ministerstvu 

spravedlnosti112. 

 

 

                                                 
108 ČUJAN, R. Richter, M., Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související, 
Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H: Beck. 2018, str. 122 - 123 
109 STANISLAV, A., KOZÁK, J., Zákon o insolvenčních správcích. Komentář. Praha:Wolters Kluwer, 2017, str. 
91 
110 STANISLAV, A., KOZÁK, J., Zákon o insolvenčních správcích. Komentář. Praha:Wolters Kluwer, 2017, str. 
93 
111 ČUJAN, R. Richter, M.,Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související, 
Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H: Beck, 2018, str. 115 
112 Dle § 12 odst. 1 písm. e) zákona o InsS 
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1.3.3. Zánik povolení ze zákona  

 

 Zánik práva k výkonu činnosti IS upravuje zánik oprávnění k výkonu činnosti IS ex 

lege, tj. k okamžiku vzniku určité skutečnosti nebo uplynutím času. Skutečnosti, se kterými 

zákonodárce spojuje zánik oprávnění, jsou vymezeny taxativně113 a jsou jimi smrt IS, 

omezení svéprávnosti, ukončení činnosti v.o.s. nebo její zrušení a zánik práva k výkonu 

činnosti ohlášeného společníka nebo přestal – li být ohlášený společník společníkem ve v.o.s. 

– IS114.  

 S ohledem na ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) zákona o InsS: „byl – li zbaven 

způsobilosti k právnímu jednání…“ je zjevné, že zákon o InsS dosud nezměnil toto 

ustanovení, aby odpovídalo úpravě omezení svéprávnosti dle § 55 OZ. Od účinnosti OZ nelze 

FO zcela zbavit svéprávnosti, pouze svéprávnost omezit, soud zároveň stanovuje rozsah 

omezení svéprávnosti115.  

 Důsledky zániku povolení dle § 12 zákona o InsS jsou stejné jako u zrušení povolení. 

IS už není IS a nemůže tak být ustavován v nových IŘ, včetně postupu podle § 29 IZ. 

Důsledkem zrušení povolení je i bezodkladné odvolání z funkce IS dle § 31 odst. 4. Jak ale 

stanovil Vrchní soud v Olomouci116, v případě zániku práva k výkonu činnosti existují určité 

výjimky, kdy přechodný zánik práva k výkonu činnosti nebude mít dopad na funkci IS 

v rámci jednotlivých IŘ. V tomto rozhodnutí došlo ke krátkodobému zániku práva ze zákona 

poté, co se dosavadní ohlášený společník stal novým ohlášeným společníkem v jiné v.o.s. – 

IS. Krátce nato vstoupil do v.o.s. – IS jiný ohlášený společník a došlo k obnovení povolení 

k výkonu činnosti IS, o této skutečnosti ale IS neinformoval Ministerstvo spravedlnosti, čímž 

porušil informační povinnost o změně údajů zapsaného v seznamu117. Vrchní soud 

v Olomouci IS neodvolal s odůvodněním, že IS splnil rozhodující podíl své činnosti a i přesto, 

že nakrátko vykonával činnost IS bez ohlášeného společníka, neztratil schopnost vykonávat 

funkci IS s odbornou péčí. 

 

 

 

 

                                                 
113 Důvodová zpráva k zákonu č, 312/2006 Sb., 312/2006 Dz – Zvláštní část – k § 12 
114 Dle § 12 odst. 1 písm. a) až f) zákona o InsS 
115 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., 89/2012 Dz – Zvláštní část- K § 55 až 63 
116 Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20.11.2018, č.j. 1 VSOL 673/2018-B-16 
117 Dle § 14 odst. 2 zákona o InsS 
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1.4. Ustanovení IS soudem   

 

IS je pro jednotlivá IŘ ustavován insolvenčním soudem, ustanovení musí provést 

soudce, zákon výslovně zakazuje ustavování IS jiným osobám118. Ustavování je prováděno 

formou usnesení, ve kterém je obvykle obsaženo i zjištění o úpadku dlužníka119. 

Nominační princip byl stanoven v § 25 odst. 2 IZ ve znění účinném do 1.1.2014, který 

určoval, že IS je ustavován předsedou soudu. S ohledem na nedůvěru v nestrannost soudců120     

a netransparentnost opakovaného ustavování stejných IS a budování nestandardních vztahů 

mezi IS a soudci insolvenčních soudů121, byl novelou č. 294/2013 Sb. změněn nominační 

princip ustavování IS na princip rotační. Od 1.1.2014 byli  IS vybírání v rámci tzv. 

„kolečka“122, kdy byl IS ustavován předsedou soudu dle pořadí v seznamu, který byl veden 

v obvodu krajských soudů, šlo-li o návrh na prohlášení konkursu nebo jiného způsobu řešení 

úpadku dle § 25 odst. 2 písm. a) IZ, a v obvodu okresních soudů, šlo-li o návrh na povolení 

oddlužení123. Zákonodárce ale musel řešit i zakládání tzv. „fiktivních“ provozoven, a to 

přijetím novely IZ č. 64/2017 Sb. (dále jen akreditační novela), čímž zabezpečil rovnoměrnost 

nápadu insolvenčních věcí jednotlivým IS124. Od 1.7.2017, kdy akreditační novela nabyla 

účinnosti, vede oba výše uvedené seznamy krajský soud pro obvod krajského soudu, který je 

insolvenčním soudem dlužníka. IS si i nadále mohou zakládat více provozoven v obvodu 

krajského soudu, nápad insolvenčních věcí ale není počtem provozoven ovlivněn125. 

V případě, že má IS v obvodu krajského soudu sídlo i provozovnu, do obecné části 

seznamu se zapíše pouze sídlo, je-li IS odborně zaměřen na řešení úpadku konkursem             

i oddlužením, bude zapsáno v obou seznamech. Má-li IS v obvodu krajského soudu více 

provozoven, ale ne sídlo, pak se do seznamu zapíše ta provozovna, u které IS jako první 

připojil prohlášení o odborném zaměření126. V praxi se tak může stát, že v seznamu IS         

                                                 
118 Hásová, J. Moravec, T. Insolvenční řízení. Vydání druhé. Praha. C. H. Beck. 2018, str. 33 ve spojení s § 10 
písm. k) zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících a ve spojení s § 36 odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb, 
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů 
119 TARANDA , P.  Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 105 
120 Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013, 294/2013 Dz - Obecná část 
121 CÍSAŘ, J., JUDr. „Zákonný“ insolvenční správc, [online], bulletin – advokacie.cz: Srpen 2017 [cit. 
31.8.2017], Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/zakonny-insolvencni-spravce?browser=mobi 
122 Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013, 294/ 2013 Dz - Obecná část 
123 Blíže k pojmu oddlužení v kapitole 2. Práva a povinnosti IS v oddlužení 
124 Důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017 Sb., 64/2017  Dz., Obecná část 
125 VESELÝ, P., Mgr. LZE VYMĚNIT INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE? JAK A PROČ?. [online], bulletin – 
advokacie.cz: Srpen 2017 [cit. 13.8.2017]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/lze-vymenit-
insolvencniho-spravce-jak-a-proc 
126 Důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017 Sb., 64/2017  Dz - Zvláštní část – K bodu 6 
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pro řešení úpadku dlužníka oddlužením bude zapsána jiná provozovna IS, než na seznamu   

pro řešení úpadku podle § 25 odst. 2 písm. a) IZ v aktuálním znění. 

Výše uvedený postup pro ustavování IS ze seznamů vedených insolvenčními soudy je 

obecným postupem. IZ ale umožňuje ustavovat IS i jiným způsobem, z důvodu určité 

specifické okolnosti. V § 25 odst. 4 IZ reaguje zákonodárce na provázanost dlužníků – PO, 

které tvoří koncern nebo FO – manželů, kterým insolvenční soud ustanoví stejného IS a to 

z důvodu zvýšení rychlosti a hospodárnosti IŘ127. Na ustanovení hostujícího IS se vztahuje 

zvláštní postup podle ustanovení § 25 odst. 6 IZ, jelikož hostující IS nejsou zapisováni 

v seznamech vedených krajskými soudy a tak nemohou být ustavováni v rámci „kolečka“128. 

Hostující IS jsou vybírány na základě nominačního principu předsedou insolvenčního soudu   

a to především v IŘ s přeshraničním prvkem129. 

 Dle § 25 odst. 5 IZ mají předsedové insolvenčních soudů oprávnění k ustanovení IS 

mimo pořadí opatřením a tím možnost reagovat na specifičnost určitého IŘ (např. složitost 

případu). Vždy ale musí být takový postup odůvodněn130. Povinnost předsedy soudu takový 

postup odůvodnit má za účel především zabránit libovůli a obcházení zákona předsedou 

soudu, jako tomu bylo např. u předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, která tento postup 

aplikovala pravidelně a navíc „přeskočené“ IS zařazovala na konec seznamu, čímž naprosto 

popírala princip rotačního systému131. 

 

1.4.1.  Podjatost IS 

 

IS je vyloučen z funkce, pokud existuje důvod k pochybnostem o jeho nepodjatosti. 

Tyto podmínky jsou totožné s podmínkami uvedenými v § 14 odst. 1 OSŘ, kde je upraveno 

vyloučení soudců a přísedících. IS má povinnost neprodleně oznámit insolvnčnímu soudu,    

že je zde okolnost, která zakládá důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti132. 

Z IZ vyplývá, že okolností, způsobující pochybnosti o nepodjatosti je určitý vztah IS 

k věci IŘ nebo osobám účastníků. Pokud je IS ve formě v.o.s., pak je dána pochybnost o jeho 

nepodjatosti, jestliže je takový vztah u společníka v.o.s. ustanoveného IS133. Mgr. Kozák          

                                                 
127 Důvodová zpráva k zákonu č. 31/2019 Sb., 31/2019 Dz - Zvláštní část – K bodu 1 
128 Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013, 294/ 2013 Dz - Obecná část 
129 KOZÁK. J. § 25 – Ustanovení insolvenčního správce [online]. 1.11.2019 [cit. 23.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2? 
130 TARANDA , P. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 106 
131 Nález Ústavního soudu ze dne 6.9.2016, sp. zn. IV. ÚS 3141/15 
132 Dle § 24 odst. 1 IZ 
133 TARANDA , P., Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 103 ve spojení 
s § 24 odst. 1 a odst. 2 IZ 
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ale nevylučuje možnost rozšiřujícího výkladu § 24 odst. 2 IZ, kdy by mohla být pochybnost         

o podjatosti brána za důvodnou i v případech, kdy existuje vztah u jiného společníka IS – 

v.o.s., než toho, který vykonává funkci IS v daném IŘ134. K této otázce se vyjádřil i Nejvyšší 

soud, který vyloučil IS důvodu pochybností o jeho podjatosti, jelikož zástupcem věřitele v IŘ 

byl společníkem v.o.s. – IS, jejímž prostřednictvím vykonával funkci ustanovený ohlášený 

společník. Důležitá je ale skutečnost, že zastoupený věřitel měl výrazný vliv na chod IŘ, 

jednalo se tedy o více skutečností, které ve svém souhrnu zapříčinily vyloučení IS z důvodu 

jeho podjatosti135. Z důvodové zprávy k IZ vyplývá, že podjatost IS nemusí být dána pouze 

k osobě dlužníka, ale i k osobám věřitelů136.  

Doručením oznámením o pochybnostech o své nepodjatosti, ve které IS uvede             

i důvody, není IS automaticky odvolán z funkce. Insolvenční soud oznámení vyhodnotí           

a usnesením rozhodne o odvolání, existují-li důvodné pochybnosti o podjatosti IS. Může ale 

nastat i situace, kdy insolvenční soud IS neodvolá, jelikož neshledává pochybnosti                  

o podjatosti důvodnými a to    i přesto, že sám IS se za podjatého pokládá137. IS ale může dle 

§ 22 IZ odmítnout své ustanovení IS. Jako důležitý důvod, který IS musí uvést, aby mohl 

ustanovení odmítnout, uvede IS pochybnost o své podjatosti, kterou insolvenční soud 

z hlediska jejich důvodnosti prověří. IS má také možnost požádat o odvolání z funkce podle    

§ 31 odst. 2 IZ a to do tří dnů poté, co se dozvěděl o svém ustanovení138. 

Není ale nutné IS vždy IS odvolávat z funkce i přesto, soud shledal pochybnost              

o podjatosti za důvodnou. Situaci lze řešit ustanovením odděleného IS, který bude vykonávat 

funkci IS v přesně vymezeném rozsahu, v jakém nemůže funkci vykonávat podjatý IS139. 

Touto problematikou se zabýval i Nejvyšší soud, kdy vyloučil IS z důvodu jeho podjatosti     

k osobě věřitele a současně stanovil, že s ohledem na postavení a charakter pohledávky 

věřitele, má daný věřitel rozhodující vliv na IŘ a to v takovém rozsahu, že nelze situaci řešit 

ani ustanovením odděleného IS140. 

Otázkou podjatosti se Nejvyšší soud zabýval i v dalších případech. V řízení vedeném      

pod sp.zn. 29 NSČR 103/2015 Nejvyšší soud vyloučil z funkce IS, z důvodu jeho podjatosti, 

                                                 
134 KOZÁK. J.. § 24 – Podjatost insolvenčního správce [online]. 1.11.2019 [cit. 23.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2? 
135 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31.1.2017, sp. zn. 29 NSČR 4/2015 
136 Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb., 182/2006 Dz – Zvláštní část – K § 24 
137 KOZÁK. J. § 24 – Podjatost insolvenčního správce [online]. 1.11.2019 [cit. 23.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2? 
138 Dle § 22 ve spojení s § 31 odst. 3 IZ 
139 KOZÁK. J. § 34 – Oddělený insolvenční správce [online]. 1.11.2019 [cit. 23.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2? 
140 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.6.2014, sp. zn. 29 NSČR 107/2013 
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která byla dána poměrem k věřiteli, který měl výrazný vliv na chod IŘ a jemuž právní služby 

poskytovala advokátní kancelář, která byla společníkem v.o.s. – jmenovaného IS, ve spojení 

se skutečností, že věřitel ustanovoval postupem podle § 29 IZ stejnou osobu – v.o.s., jejíž 

společníkem byla advokátní kancelář, která mu poskytovala právní služby141. Tímto 

judikátem a otázkou podjatosti IS se zabýval i JUDr. Celerýn ve svém článku, ve kterém 

poukázal na skutečnost, že u IS, kterého si zvolí věřitelé postupem podle § 29 IZ bude dána 

vždy určitá míra podjatosti, která nutně nemusí znamenat vyloučení IS z funkce142. Jak ale 

vyplývá z tohoto i z výše uvedených rozhodnutí, samostatně by určité poměry k osobám či 

věcem nebyly důvodem pro vyloučení IS pro jeho podjatost. V jejich souhrnu, nebo ve 

spojení s určitou okolností lze dosáhnout takové míry pochybností o podjatosti IS, že 

insolvenční soud IS vyloučí z funkce143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.11.2017, sp. zn. 29 NSČR 103/2015 
142 CELERÝN, J., JUDr., Podjatost „dvorního“ insolvenčního správce [online], epravo. cz: Květen 2019 [cit. 
3.4.2019], Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/podjatost-dvorniho-insolvencniho-spravce-
109285.html 
143 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.11.2017, sp. zn. 29 NSČR 103/2015 
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2. Práva a povinnosti IS v oddlužení 
 

Úprava práv a povinností IS je roztříštěna ve více právních předpisech. V zákoně o 

InsS je upravena informační povinnost IS vůči Ministerstvu spravedlnosti144, ale také práva a 

povinnosti IS v oblasti povolení k činnosti IS. Povinnosti IS v již probíhajícím IŘ jsou na 

obecné úrovni obsaženy v § 36 IZ. Do účinnosti oddlužovací novely, byly v tomto ustanovení 

IZ obsaženy povinnosti IS, které musel IS plnit bez ohledu na to, zda se úpadek dlužníka řešil 

konkursem, reorganizací či oddlužením nebo jiným zvláštním způsobem řešení úpadku 

dlužníka145. Od 1.6.2019, kdy nabyla účinnosti oddlužovací novela, bylo toto ustanovení 

změněno a přidáním odst. 3 a odst. 4 byly stanoveny povinnosti IS vztahující se pouze 

k řešení úpadku oddlužením. Toto zařazení autorka považuje s ohledem na potřebu 

přehlednosti právních předpisů za nesprávné, vhodnější by bylo zařazení této povinnosti do 

Části druhé: Způsoby řešení úpadku, Hlavy V. Oddlužení a respektovat tak členění IZ.  

Oddlužení je sanační způsob řešení úpadku a také hrozícího úpadku dlužníka. Sanační 

způsob je takový způsob, který není pro dlužníka likvidační, naopak v případě oddlužení je 

zde určitý benefit pro dlužníka, který splnil oddlužení – osvobození od zbytku neuhrazených 

peněžitých závazků146. Původně bylo oddlužení určeno pouze nepodnikajícím FO. Od 

1.1.2014, kdy nabyla účinnosti novela IZ č. 294/2013 Sb. je umožněno řešit úpadek nebo 

hrozící úpadek oddlužením i FO – podnikatelům, za určitých i PO, ale jen pokud není podle 

zákona považována za podnikatele a zároveň nemá dluhy z podnikání147. Pokud má FO - 

podnikatel závazek z podnikání, nebrání tato skutečnost, aby byl úpadek nebo hrozící úpadek 

dlužníka řešen oddlužením. Je ale nutné, aby věřitel s řešením úpadku dlužníka oddlužením 

souhlasil, tento souhlas se od 1.1.2017 presumuje anebo jde-li o pohledávku, která nebyla 

uspokojena v IŘ, ve kterém byl zrušen konkurz anebo pohledávku zajištěného věřitele148.  

 V § 3 IZ je upraveno, kdy je dlužník v úpadku, popřípadě kdy jde o hrozící úpadek 

(odst. 5). Zákonodárce stanovuje dvě formy úpadku: platební neschopnost a předlužení. 

Platební neschopnost je možná u všech kategorií dlužníků. Aby byl dlužník v úpadku ve 

formě platební neschopnosti, musí kumulativně splnit následující podmínky149: má více 

                                                 
144 Dle § 14 zákona o InsS 
145 Dle § 4 odst. 1 písm. a) až d) IZ 
146 SIGMUND, A., Mgr., (Ne)poctivý záměr v sanačních formách insolvenčního řízení, Bulletin advokacie 
6/2016, s. 35 
147 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21.4.2009, sp. zn. 29 NSČR 3/2009 ve spojení s § 389 odst. 1 IZ 
148 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. MSČR: ©2018 [cit. 25.1.2020]. Dostupné z: 
https://insolvence.justice.cz/jak-ven-z-dluhove-pasti/oddluzeni/ 
149 TARANDA, P. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 23 
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věřitelů (alespoň 2), peněžité závazky 30 dní po lhůtě splatnosti a neschopnost své závazky 

plnit150. Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, pokud se naplní 

některá ze skutečností upravených v § 3 odst. 2 písm. a) až c) IZ, tj. neplní podstatnou část 

svých závazků, má závazky po době splatnosti delší než 3 měsíce, není možné dosáhnout 

uspokojení pohledávky prostřednictvím výkonu rozhodnutí nebo exekucí a nesplnil povinnost 

předložit seznamy podle §104 odst. 1 IZ insolvenčnímu soudu. Dlužník, který je v úpadku     

ve formě předlužení, může být pouze PO nebo FO – podnikatel151. Aby byl dlužník v úpadku 

ve formě předlužení, musí kumulativně splnit dvě podmínky: má více věřitelů (alespoň 2)      

a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Pokud lze předpokládat, že dlužník 

nebude schopen řádně a včas plnit podstatnou část svých závazků, pak jde o hrozící 

úpadek152. 

Od 1.6.2019, kdy nabyla účinnosti oddlužovací novela, může být oddlužení 

uskutečněno dvěma způsoby: plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 

podstaty a zpeněžením majetkové podstaty153. Tím zákonodárce zcela změnil dosavadní 

úpravu oddlužení, která do 31.5.2019 umožňovala řešit úpadek dvěma základními způsoby 

oddlužení – zpeněžením majetkové podstaty a splátkovým kalendářem, a navíc jedním 

speciálním – plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, ale jen        

na základě návrhu IS a s výslovným souhlasem dlužníka154.  

 

 

2.1. Přezkum přihlášených pohledávek 

 

 Akreditační i oddlužovací novela jsou jasným ukazatelem postupujícího trendu 

přenosu agendy a především povinností v rámci IŘ z přetížených insolvenčních soudů na IS. 

Do 1.7.2017, kdy akreditační novela nabyla účinnosti, bylo stejně jako u konkursu nařizováno 

přezkumné jednání konané před insolvenčním soudem podle § 190 odst. 1 IZ, účast věřitelů 

na přezkumném jednání ale byla minimální a často jednání probíhalo pouze za účasti IS, 

soudce a dlužníka155. I to je důvodem, proč se od 1.7.2017 přezkumné jednání před soudem 

                                                 
150  Dle § 3 odst. 1 IZ 
151 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. MSČR: ©2018 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z: 
https://insolvence.justice.cz/slovnik-insolvencnich-pojmu/ 
152  Dle § 3 odst. 4 a 5 IZ 
153  Dle § 398 odst. 1 IZ v aktuálním znění 
154  Dle § 398 odst. 1 IZ ve znění účinném do 31.5.2019 
155 STRNAD, Z. § 410 – Přezkum oddlužení [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2? 
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v případě řešení úpadku oddlužením nekoná156 a je nahrazeno osobní schůzkou IS s 

dlužníkem a podáním zprávy o přezkumu, kterou vypracovává IS společně se zprávou o 

oddlužení a soupisem majetkové podstaty157. Tyto zprávy a soupis majetkové podstaty podává 

IS insolvenčnímu soudu ve lhůtě třiceti dnů od uplynutí lhůty pro přihlašování pohledávek. 

Od 1.6.2019, kdy nabyla účinnosti oddlužovací novela je lhůta pro přihlašování pohledávek 

prodloužena na dva měsíce od zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku, 

stejně jako je tomu u konkursu158.  

 Věřitelé jsou insolvenčním soudem vyzváni k přihlašování pohledávek samostatným 

výrokem v rozhodnutí o úpadku159. Věřitelé ale mají právo podat přihlášku už po zahájení IŘ    

dle, tj. po doručení insolvenčního návrhu insolvenčnímu soudu160. Dle názoru autorky by ale 

podání přihlášky ještě před rozhodnutím o úpadku bylo pro věřitele výhodné pouze tehdy, 

pokud by v době mezi zahájením IŘ a rozhodnutím o úpadku došlo k promlčení předmětné 

pohledávky, jelikož podání přihlášky u orgánu veřejné moci má stejné právní účinky jako 

podání žaloby, tj. dochází ke stavění promlčecí lhůty161. Pokud by nehrozilo uplynutí 

promlčecí lhůty, pak by pro věřitele bylo výhodnější podat přihlášku až po rozhodnutí             

o úpadku, jelikož tak nebude riskovat zbytečné vynaložení nákladů pro případ vydání 

rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku dle § 158 odst. 1 písm. a) IZ. 

 Přihlášky pohledávek musí splňovat obecné náležitosti podání dle § 42 odst. 4 OSŘ          

a také náležitosti uvedené v § 8 vyhlášky č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů 

elektronických podání v insolvenčním řízení (dále je „vyhláška č. 191/2017 Sb.“). V přihlášce 

pohledávky je nutné uvést důvod vzniku pohledávky, její výši a přiložit listiny, které tvrzení 

v přihlášce prokazují162. Je-li přihláška pohledávky vadná nebo neúplná, což způsobuje její 

nepřezkoumatelnost, vyzve IS věřitele dle § 188 odst. 2 IZ, aby ve lhůtě ne kratší než 15 

dní163 přihlášku opravil nebo doplnil. IS je v této výzvě povinen věřitele poučit o následku, že 

se k přihlášené pohledávce, nebude přihlížet, jestliže ji ve lhůtě řádně nedoplní nebo neopraví, 

                                                 
156 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. MSČR: ©2018 [cit. 3.3.2020]. Dostupné z: 
https://insolvence.justice.cz/jak-ven-z-dluhove-pasti/co-vas-ceka-po-podani-navrhu/ 
157 Blíže k soupisu majetkové podstaty a zprávě o oddlužení v kapitole 2.3. Zjišťování a soupis majetkové 
podstaty 
158 Dle § 136 odst. 2 písm. f) IZ 
159 Dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ 
160 Dle § 97 odst. 1 ve spojení s § 173 IZ 
161 Dle § 173 odst. 4 IZ ve spojení s § 648 OZ 
162 Dle § 174 odst. 2 IZ ve spojení s § 177 odst. 1 IZ 
163 TARANDA , P. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 761 



37 
 

čímž končí účast věřitele v IŘ164. S ohledem na závažnost tohoto následku musí být výzva IS 

dostatečně určitá a bez chybných informací165.  

 V některých případech je pohledávka věřitele v oddlužení uspokojována i přesto,           

že nepodali přihlášku pohledávky166. Mezi tyto případy patří uplatňování pohledávek                  

za majetkovou podstatou a pohledávky postavené jim na roveň, které jsou taxativně 

vymezeny v § 168 a § 169 IZ. Tyto pohledávky jsou uplatněny vůči osobě s dispozičním 

oprávněním k majetkové podstatě dlužníka. Jestliže je osobou s dispozičními oprávněními IS, 

pak tyto pohledávky uplatňují věřitelé vůči němu. Jestliže je osobou s dispozičními 

oprávněními dlužník167, pak tyto pohledávky věřitelé uplatní vůči dlužníkovi a také                 

o uplatnění těchto pohledávek vyrozumí IS prostřednictvím formuláře168, který musí 

obsahovat náležitosti vymezené v § 11 vyhlášky č. 191/2017 Sb.  

 Kromě výše uvedených pohledávek nemusí věřitel přihlašovat pohledávku i v dalších 

případech a bude se na něj hledět jako na přihlášeného věřitele. Těmito případy je zvláštní 

případ navrácení plnění oprávněným osobám z neúčinných právních úkonů169 poté, co vydaly 

majetek dlužníka do majetkové podstaty170. 

 

2.1.1.  Přezkumné jednání 

 

 Jak uvedla JUDr. Mlčochová: „Na insolvenčního správce jsou tak při přezkoumávání 

jednotlivých pohledávek kladeny vysoké nároky, neboť musí být v relativně krátké době 

schopen řádně posoudit přihlášené nároky věřitelů“ 
171

. 

 V rámci třicetidenní lhůty pro vypracování zprávy pro oddlužení, zprávy o přezkumu   

a soupisu majetkové podstaty je IS povinen se setkat s dlužníkem, přičemž je vyžadována 

osobní účast IS. Třicetidenní lhůtu lze na základě žádosti IS přiměřeně prodloužit172.             

O termínu a místu konání této schůzky musí být dlužník vyrozuměn minimálně sedm dní 

předem. Ačkoli § 410 odst. 2 IZ výslovně stanovuje povinnost IS k osobnímu setkání, 

                                                 
164 Dle § 185 ve spojení s § 188 odst. 2 IZ 
165 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 3.2.2009, sp. zn. 1 VSPH 30/2009-P8-18 
166 Dle § 165 odst. 2 IZ 
167 Blíže k dispozičnímu oprávnění k majetkové podstatě v kapitole 2.3. Nakládání a správa majetkové podstaty 
168 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. MSČR: ©2018 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z: 
https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR 
169 Blíže k neúčinnosti právních jednání v kapitole 2.2.1. Neúčinnost právního jednání 
170 STANISLAV, A. § 165 – Uspokojování pohledávek [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2? 
171 MLČOCHOVÁ, E., JUDr., Postup insolvenčního správce při přezkoumávání pohledávky vzniklé na základě 

neúčinného úkonu dlužníka, Bulletin advokacie 9/2012, s. 26 
172 STRNAD, Z. § 410 – Přezkum oddlužení [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2? 
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nedostavení se dlužníka není nijak sankcionováno ani vymáháno. Dlužník ale nedostavením 

se na schůzku ztrácí možnost vyjádřit své stanovisko k jednotlivým pohledávkám a také ztrácí 

možnost řešit úpadek konkursem pro případ, že nebude možné řešit úpadek oddlužením173. 

S ohledem na ustanovení § 395 odst. 2 IZ bude nedbalý přístup dlužníka důvodem               

pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. 

 Před osobní schůzkou s dlužníkem vypracuje IS seznam přihlášených pohledávek,          

ve kterém uvede stanoviska k jednotlivým pohledávkám, zda je popírá či nikoli. Pohledávky     

za majetkovou podstatou, pohledávky postavené jim na roveň, pohledávky, k nimž nebude 

v IŘ přihlíženo a pohledávky, které jsou vyloučeny z uspokojení v IŘ, se do seznamu 

nezařazují174.  U jednotlivých pohledávek se uvede, zda jsou zajištěné, podmíněné nebo 

vykonatelné, u zajištěných pohledávek je uveden i důvod a způsob zajištění175. Na této osobní 

schůzce vyjádří své stanovisko k jednotlivým pohledávkám i dlužník. Výstupem osobní 

schůzky je záznam o osobní schůzce IS s dlužníkem a seznam přihlášených pohledávek         

se stanovisky od IS i dlužníka o popření nebo nepopření pohledávky, jejichž správnost ztvrdí 

dlužník vlastnoručním podpisem176.  V záznamu o osobní schůzce IS uvede skutečnosti 

důležité pro rozhodnutí o úpadku a pro celkový průběh IŘ, především očekávané příjmy, zda 

vlastní zpeněžitelný majetek, zda platí nájem a v jaké výši a jiné informace důležité pro 

průběh IŘ. 

 Přezkumné jednání je touto osobní schůzkou ukončeno, tudíž i stanoviska IS jsou      

po této schůzce již neměnná. Jelikož je ale možné, že se IS na osobní schůzce dozví 

skutečnosti důležité pro IŘ, lze schůzi s dlužníkem odročit. Pak se konec přezkumného 

jednání vztahuje k okamžiku skončení poslední konané osobní schůzky177.  

 

2.1.2.  Popření přihlášených pohledávek 

 

 Do 30.3.2011, účinnosti novely č. 69/2011 Sb., měl oprávnění k popření přihlášených 

pohledávek pouze IS a dlužník178. Na tuto mezeru v zákoně upozornil Ústavní soud, který 

poukázal na právo věřitele na ochranu základního práva na vlastnictví (majetek) a především    

na právo na ochranu majetkových práv, jelikož nepopření chybné přihlášky zásadně                
                                                 
173 ERBSOVÁ. H. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 1603 
174 STANISLAV, A. § 203 – Úhrada pohledávek za podstatou a jim na roveň postavených pohledávek [online]. 
1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2? 
175 Dle § 189 odst. 1 IZ 
176 STRNAD, Z. § 410 – Přezkum oddlužení [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2? 
177 tamtéž 
178 Dle § 192 odst. 1 IZ ve znění účinném do 30.3.2011 
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a negativně ovlivňuje uspokojení ostatních věřitelů. Od 1.4.2011 náleží právo k popření 

přihlášených pohledávek IS, dlužníkovi a věřiteli179.  

 U pohledávky lze popřít její pravost, výši a pořadí. Není vyloučeno, aby byla jedna 

pohledávka popřena z více důvodů180. Důvodem pro popření pravosti pohledávky je její 

promlčení, zánik, nebo že vůbec nevznikla (§ 193 IZ). Zajímavá je situace, kdy dojde 

k promlčení pohledávky, jelikož tato pohledávka i nadále existuje jako naturální obligace 

podle § 609 OZ a je-li na promlčenou pohledávku dlužníkem plněno, pak je plněno po právu. 

Autorka souhlasí s názorem Ph.D. Strnada181, že výklad slova „osvobození“ v § 414 odst. 1 IZ 

nelze vykládat extenzivně a proto neuspokojené části pohledávek a pohledávky podle § 414 

odst. 2 IZ nezanikají a i nadále existují jako naturální obligace.  

 Pokud lze ale namítat, že pohledávka nevznikla, byla promlčena nebo zanikla pouze 

pro část pohledávky, pak je potřeba popřít výši pohledávky, nikoli pravost182. U popření výše 

lze namítat pouze, že dlužníkův závazek by měl být nižší, než je uvedeno v přihlášené 

pohledávce183. Popřít pořadí pohledávky lze jen v případě, že má pohledávka méně výhodné 

pořadí než je uvedené v přihlášce pohledávky, toto pravidlo platí i je-li popíráno právo          

na uspokojení ze zajištění.  Popření pořadí u zajištěné pohledávky má tytéž účinky popření 

pravosti a výše – podle toho, zda je pohledávka popírána zcela anebo zčásti184. 

 Pro popírání pohledávek je důležité nejen, která oprávněná osoba pohledávku popírá,    

ale také zda se jedná o pohledávku vykonatelnou nebo nevykonatelnou. V § 198 IZ je upraven 

postup věřitelů, kteří přihlásili nevykonatelnou pohledávku, kterou IS v rámci přezkumu 

pohledávek popřel a věřitele o tomto postupu vyrozuměl a poučil jej o dalším postupu (§ 410 

odst. 2 IZ). Věřitelé mohou uplatnit své právo žalobou na určení – incidenční žalobou, která 

musí být insolvenčnímu soudu doručena ve lhůtě třiceti dnů od právní moci rozhodnutí          

o schválení zprávy o přezkumu, tato lhůta je ale vázána na uplynutí lhůty patnácti dnů          

od doručení vyrozumění o popření pohledávky, kdy třicetidenní lhůta nesmí uplynout před 

uplynutím patnáctidenní lhůty185. Ačkoli je v § 198 odst. 1 IZ výslovně stanoveno, že            

                                                 
179 Nález Ústavního soudu ze dne 1.7.2010, sp. zn.  Pl. ÚS 14/10 
180 STANISLAV, A. § 193 – Popření pravosti pohledávky [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2? 
181 STRNAD, Z. § 414 – Rozhodnutí o osvobození dlužníka [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné 
z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2? 
182 STANISLAV, A. § 193 – Popření pravosti pohledávky [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2? 
183 TARANDA , P. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 778 
184 Dle § 195 a § 196 IZ 
185 Dle § 198 odst. 1 IZ 
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se žaloba na určení podává vždy proti IS, jestliže je popřena stejná pohledávka IS                    

i dlužníkem, musí věřitel podat žalobu na určení proti IS i proti dlužníkovi186.  

 Popře-li IS vykonatelnou pohledávku, je to on, kdo podává žalobu na určení ve lhůtě 

třiceti dnů od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu insolvenčnímu soudu,     

a to proti věřiteli, který pohledávku přihlásil. Jestliže má IS pochybnosti o tom, zda je 

pohledávka vykonatelná či nikoli, rozhodne o těchto pohybnostech insolvenční soud 

usnesením187. Dokud insolvenční soud nerozhodne, musí podat žalobu na určení IS, ačkoli ji 

popřel jako nevykonatelnou, tj. dokud insolvenční soud nerozhodne, musí IS s přihlášenou 

pohledávkou jednat jako s vykonatelnou188.  

 Chce-li věřitel popřít pohledávku jiného přihlášeného věřitele, musí tak učinit            

do deseti dnů po uplynutí dvouměsíční lhůty pro přihlašování pohledávek na formuláři, který 

je ke stažení na stránkách Ministerstva spravedlnosti189. Tento formulář je považován 

insolvenčním soudem, po 10 dnech od schválení zprávy o přezkumu, za žalobu, pokud 

nebude odmítnut. Stejně jako je tomu u popření pohledávek IS, může věřitel uplatnit pouze 

důvody, jež v řízení, které předcházelo vydání rozhodnutí, neuplatnil dlužník190. Důvody pro 

popření nemůže věřitel již v průběhu incidenčního řízení měnit. Právo popřít pohledávku 

jiného věřitele nepřísluší věřiteli, který uplatnil pohledávku za majetkovou podstatou nebo 

pohledávku postavenou jí na roveň191. 

 Popření přihlášené pohledávky dlužníkem má podobné účinky jako popření IS, pokud    

by se chtěl ale věřitel popěrnému úkonu bránit, musí žalobu na určení podat proti dlužníkovi. 

Lhůta pro podání žaloby běží ode dne, kdy nastaly účinky schváleného oddlužení192, tj. v den 

zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku, jelikož proti němu není 

přípustné odvolání (§ 410 odst. 4). 

 Věřitel, dlužník i IS mohou vzít incidenční žalobu zpět, pohledávka je pak považována 

za zjištěnou. Pohledávka je zjištěna i v případě, že bylo o žalobě insolvenčním soudem 

rozhodnuto, jestliže byla incidenční žaloba odmítnuta nebo zamítnuta nebo jestliže 

pohledávka nebyla nikým popřena193. 

                                                 
186 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23.7.2015, sp. zn. 29 ICdo 24/2013 
187 Dle § 199 odst. 1 ve spojení s § 191 odst. 2 IZ 
188 STANISLAV, A., § 199 – Popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem [online]. 1.11.2019 [cit. 
31.3.2020]. Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2? 
189 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. MSČR: ©2018 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z: 
https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR 
190 Dle § 200 odst. 1, 2, 5 a 6 IZ 
191 STANISLAV, A., § 200 – Popření pohledávky přihlášeným věřitelem [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. 
Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2? 
192 TARANDA , P. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 772 
193 Dle § 192 odst. 1 ve spojení s § 201 IZ 
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2.1.3. Zpráva o přezkumu 

 

 Součástí zprávy o přezkumu je seznam přihlášených pohledávek, záznam z osobní 

schůzky s dlužníkem a doklad o písemném vyrozumění věřitelů, že jejich pohledávky byly 

popřeny. Spolu se zprávou o přezkumu IS předloží zprávu pro oddlužení a soupis majetkové 

podstaty194. 

 Insolvenční soud zprávu, která splňuje podmínky bezchybnosti, zveřejní 

v insolvenčním rejstříku formou vyhlášky a uvědomí účastníky IŘ o právu podat námitky 

proti zprávě o přezkumu ve lhůtě sedmi dnů od zveřejnění. Je vyloučeno podání námitek proti 

popěrnému úkonu195, u nichž existuje speciální prostředek ochrany – incidenční žaloba podle 

§ 160 IZ. Stejnopis námitek doručí IS a stanoví lhůtu max. deseti dnů pro zohlednění 

namítaných skutečností do jednotlivých zpráv a listin. Jestliže IS neshledá námitky 

důvodnými, je povinen tuto skutečnost sdělit insolvenčnímu soudu ve stejné lhůtě, jakou soud 

určil jemu samotnému196. Insolvenční soud může stanovit jednání za účelem projednání 

námitek, při kterém vyslechne stanoviska IS a účastníka IŘ, který námitky podal. Nejpozději 

musí o námitkách rozhodnout v rozhodnutí o schválení nebo neschválení oddlužení. Proti 

rozhodnutí o námitkách a proti výroku o námitkách, které je součástí rozhodnutí, není 

přípustné odvolání197. 

 Výše uvedený postup se vztahuje i na zprávu pro oddlužení. O zprávě o přezkumu 

musí ale insolvenční soud rozhodnout vždy, i tehdy, když nebyla podána žádná námitka,       

na rozdíl od zprávy pro oddlužení198. O zprávě o přezkumu může insolvenční soud 

rozhodnout třemi způsoby – schválením zprávy o přezkumu, nařízením opravy nebo doplnění 

a odmítnutím zprávy o přezkumu, po němž musí IS znovu přezkoumat přihlášené pohledávky 

a znovu vypracovat zprávu o přezkumu a zprávu pro oddlužení199. 

 

 

 

 

                                                 
194 STRNAD, Z., § 398a – Zpráva pro oddlužení [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2? 
195 Dle § 398 odst. 3 a odst. 4 IZ 
196 Dle § 398 odst. 5 IZ 
197 ERBSOVÁ, H. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 1605 
198 STRNAD, Z. § 410 – Přezkum oddlužení [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2? 
199 Dle § 410 odst. 3 IZ 
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2.2. Neplatnost a neúčinnost právních úkonů dlužníka, učiněných před rozhodnutím o 
úpadku 

 

 Smyslem ustanovení o neplatnosti a neúčinnosti právních jednání je ochrana věřitelů 

před jednáním dlužníka, kterým snižuje svůj majetek, náležící po zahájení IŘ do majetkové 

podstaty dlužníka a ze kterého jsou uspokojovány závazky dlužníka200. Od účinnosti novely   

č. 294/2013 Sb. (od 1.1.2014), byla změněna právní úpravu neúčinnosti tak, aby již 

nedocházelo k interpretačním nejasnostem, kdy nebylo zcela jisté, zda může odpůrčí žalobu 

dle § 235 IZ podat i IS bez dispozičních oprávnění k majetku dlužníka201. Rovněž bylo výše 

uvedenou novelou doplněno ustanovení § 239 odst. 4 IZ, dle kterého IS může požadovat 

podanou odpůrčí žalobou též vydání plnění, patřícího do majetkové podstaty dlužníka202.      

Za velký nedostatek této právní úpravy považuje autorka především nereflektování nové 

právní terminologie, která od účinnosti OZ k 1.1.2014 užívá namísto pojmu „právní úkon“ 

pojem „právní jednání“. 

  

2.2.1.  Neúčinnost právního jednání dlužníka 

  

 Neúčinným právním jednáním není pouze jednání, kterým se dlužník snaží snížit 

uspokojení věřitelů, ale také zvýhodňující právní jednání vůči jednomu z věřitelů, které má      

za následek snížení uspokojení ostatních věřitelů, takového jednání se může dlužník dopustit           

i opomenutím. Jedinou osobou, která může namítat neúčinnost právního jednání dlužníka je 

IS a to odpůrčí žalobou, kterou uplatňuje u insolvenčního soudu proti osobám, které mají 

vydat plnění od dlužníka do majetkové podstaty. Může tak učinit v prekluzivní lhůtě jednoho 

roku od zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka203. Mgr. Kozák204 i JUDr. Moravec205        

se shodují na tom, že aby bylo možné konkrétní právní jednání napadnout jako neúčinné, je 

nutné kromě obecných znaků uvedených v § 235 odst. 1 naplnit i „skutkové podstaty“, 

vymezené v § 240 až § 242 IZ: 

 

                                                 
200 MORAVEC, T. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 882 
201 Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., Dz 294/2013 – Zvláštní část, k bodům 131 až 134 
202 ŘEHÁČEK, O., JUDr., Ph.D., VRBA, M., JUDr., Ph.D., Odporovatelné právní jednání v novelizovaném 

insolvenčním zákoně, [online], epravo.cz.: Únor 2015 [cit. 7.3.2020], Dostupné z: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/odporovatelne-pravni-jednani-v-novelizovanem-insolvencnim-zakone-
97074.html 
203 Dle § 239 odst. 1 a odst. 3 IZ ve spojení s § 235 odst. 1 a 2 IZ 
204 KOZÁK, J. § 235 – Pojem neúčinnosti právního úkonu [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2? 
205 MORAVEC, T.  Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 882 
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a) Právní jednání bez přiměřeného protiplnění 

b) Zvýhodnění věřitele na úkor ostatních věřitelů 

c) Úmyslně zkracující právní jednání 

 

 Pozbytí platnosti právního jednání působí absolutně proti všem206. Jestliže pozbude 

právní jednání účinnosti, ale ne platnosti, vztahuje se tato neúčinnost pouze na konkrétní 

osoby, tyto osoby jsou na základě pravomocného rozhodnutí povinny vydat plnění                 

od dlužníka do majetkové podstaty v rámci IŘ. Pokud by tato povinnost nebyla dodržena, 

může být proti osobě, která má z jednání prospěch, zahájeno exekuční řízení207. 

 Neúčinností právního jednání se zabýval Nejvyšší soud v mnoha případech, 

Zajímavým je dle názoru autorky vývoj judikatury při řešení otázky, zda má IS povinnost 

popřít pohledávku při přezkumu pohledávek, pokud je zde důvod pro popření pořadí, výše 

nebo platnosti a pokud přihlášená pohledávka vznikla nebo byla zajištěna právním jednáním, 

kterému lze odporovat pro neúčinnost. V roce 2014 rozhodl Nejvyšší soud208, že IS má 

povinnost popřít přihlášenou pohledávku, o čemž věřitele vyrozumí. Poté musí věřitel, 

nesouhlasí-li s popřením pohledávky, uplatnit u insolvenčního soudu žalobu na určení.        

Na podání této žaloby pak zareaguje i IS podáním odpůrčí žaloby, kterou IS bude odporovat 

právnímu jednání, kterým poskytl dlužník svůj majetek k zajištění. Na toto rozhodnutí 

navázal Nejvyšší soud v pozdějším rozhodnutí209, ve kterém rozhodl, že pokud IS přihlášenou 

pohledávku nepopře při přezkumu pohledávek, nebrání tato skutečnost tomu, aby v průběhu 

IŘ podal odpůrčí žalobu, jelikož v době přezkumu pohledávek nemusí být vždy IS známy 

důvody pro popření pohledávky. Pokud ale jsou tyto důvody známy již v době přezkumu, měl 

by danou přihlášenou popřít.  

 

2.2.1.1.  Právní jednání bez přiměřeného protiplnění 

 

 Tato skutková podstata se vztahuje na případy právního jednání, jehož plnění ze strany 

dlužníka bylo bezúplatné nebo dosahovalo hodnoty, jež byla podstatně nižší, než je obvyklá 

cena210. Je na IS, aby prokázal, že poskytnuté protiplnění neodpovídá obvyklé ceně211. U této 

je zřejmé zpřísnění podmínek pro plnění ve prospěch osob blízkých nebo se kterými tvoří 
                                                 
206 MORAVEC, T. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 886 
207 MORAVEC, T. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 887 
208 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31.3.2014, sp.zn. 29 ICdo 13/2012 
209 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.6.2017, sp.zn. 29 ICdo 33/2015 
210 Dle § 240 odst. 1 IZ 
211 MORAVEC, T. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 922 
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dlužník koncern. Zákonná definice osoby blízké je stanovena v § 22 OZ a koncernu v § 79 

ZOK. U těchto osob lze napadnout plnění bez přiměřeného protiplnění až tři roky před 

zahájením IŘ, u ostatních osob je tato doba zkrácena pouze na jeden rok. Zároveň se u osob 

blízkých a se kterými dlužník tvoří koncern, presumuje (vyvratitelná právní domněnka),       

že toto jednání bylo učiněné v době, kdy byl dlužník v úpadku nebo že toto jednání vedlo 

k jeho úpadku212. V řízení před insolvenčním soudem budou tyto osoby muset prokázat,        

že protiplnění bylo přiměřené či dobrou víru ohledně úpadku dlužníka213.  

 Zákonodárce ale rovněž vymezil v § 240 odst. 4 IZ případy, které nebude bráno          

za plnění dlužníka bez získání přiměřeného protiplnění a to i přes to, že ve skutečnosti 

opravdu dlužník žádné protiplnění nezíská. Jsou jimi plnění uložené právním předpisem – 

např. daňová povinnost, příležitostný dar v přiměřené výši, poskytnutí plnění v rámci 

slušnosti a zvláštní případ, kdy dlužník předpokládal, že získá protiplnění a zároveň osoba, 

v jejíž prospěch bylo jednání učiněno, nemohla vědět, že je dlužník v úpadku anebo že mu 

úpadek hrozí.  

 Tuto skutkovou podstatu dlužník naplní i opomenutím214. 

 

2.2.1.2.  Zvýhodnění věřitele na úkor ostatních věřitelů 

 

 Úprava neúčinnosti zvýhodňujícího právního jednání je v mnohém podobná 

úpravě právního jednání bez přiměřeného protiplnění dle § 240 IZ a to především ve lhůtě       

pro odporovatelnost, která je dána pro osoby blízké a koncern, jehož součástí je i dlužník,          

tři roky před zahájením IŘ. Pro třetí osoby je, stejně jako tomu bylo u předešlé skutkové 

podstaty, zkrácena na jeden rok před zahájením IŘ. Stejně je dána i podmínka vymezená         

v § 241 odst. 2 IZ, že dlužník musel být v úpadku nebo zvýhodňující jednání k úpadku vedlo, 

u osob blízkých a u koncernu se splnění této podmínky presumuje. V § 241 odst. 3 IZ je 

obsažen i demonstrativní výčet jednání, které jsou brány jako zvýhodňující pro některého 

věřitele a to na úkor ostatních věřitelů. Odporovat lze tedy i jiným jednáním, než těm 

uvedených v § 241 odst. 3 IZ, musí ale splňovat obecné podmínky vymezené v § 235 IZ         

a zvláštní podmínky pro tuto skutkovou podstatu215. Naopak nejde o zvýhodňující právní 

                                                 
212 MORAVEC, T. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 922 
213 TROUP, T., Mgr., LL.M., Obranné námitky odpůrce v insolvenčním odpůrčím sporu, Bulletin advokacie. 
4/2019. str. 45 
214 KOZÁK., J. § 240 – Neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění [online]. 1.11.2019 [cit. 
23.3.2020]. Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
215 Dle § 241 odst. 1,2 a 3 IZ 
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jednání, jde – li o jednání stanovené § 241 odst. 5 IZ, který je vymezen taxativně216. Stejně 

jako je tomu u předešlé skutkové podstaty i tuto lze spáchat opomenutím217. 

 

2.2.1.3.  Úmyslně zkracující právní jednání 
 

 Tato skutková podstata se od dvou předchozích značně liší. Především je vyžadováno 

úmyslné jednání dlužníka a také není požadováno, aby se dlužník nacházel v úpadku nebo aby 

toto úmyslné jednání k úpadku vedlo. Hlavním kritérium pro odporovatelnost konkrétního 

jednání je, zda osoba, která získala plnění od dlužníka, věděla nebo vzhledem ke všem 

okolnostem musela vědět, že dlužník svým jednáním zkracuje uspokojení svého věřitele218. 

Pokud je osobou, která získala plnění od dlužníka, osoba blízká nebo osoba, s níž tvoří 

dlužník koncern, pak se předpokládá, že o výše uvedeném jednání dlužníka, zkracujícím 

uspokojení svého věřitele, věděla. Zákonodárce rovněž stanovil odlišně od předchozích 

skutkových podstat i lhůtu, po kterou lze zpětně tomuto jednání odporovat a to pět let           

od zahájení IŘ, tato lhůta je stejně dlouhá pro třetí osoby, osoby blízké i osoby, s nimiž 

dlužník tvoří koncern219.  Jak uvedl JUDr. Morávek, je zde opodstatněnost stanovení delší 

lhůty s ohledem na závažnost úmyslného jednání dlužníka i druhé osoby, které je zde oproti 

skutkovým podstatám v § 240 i § 241 IZ vyžadováno220. 

 

2.2.2.  Neplatnost právního jednání dlužníka 

 

 O neplatnosti právního jednání dlužníka rozhoduje výlučně insolvenční soud. Výjimka                

je stanovena v § 232 IZ pro případ, kdy o neplatnosti rozhodl soud a toto rozhodnutí nabylo 

právní moci ještě před zahájením IŘ. Insolvenční soud ale není vázán rozhodnutím jiného 

soudu o neplatnosti, bylo-li vydáno až v průběhu IŘ221. Základní důvody neplatnosti jsou 

vymezeny v § 580 až § 585 OZ a jsou jimi omyl, nedostatek formy, nesvéprávnost jednající 

osoby a rozpor s dobrými mravy. IZ ale obsahuje zvláštní důvodu neplanosti, vztahující        

se k různým skutečnostem, nastalých v průběhu IŘ, např. v § 412 odst. 3 IZ – neplatnost 

odmítnutí daru nebo dědictví bez souhlasu IS.  
                                                 
216 MORAVEC, T. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 932 
217 KOZÁK., J. § 241 – Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. 
Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
218 MORAVEC, T. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 937 ve spojení s 
§ 242 odst. 1 
219 Dle § 242 odst. 3 IZ 
220 MORAVEC, T. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 938 
221 Dle § 231 odst.1 a 2 IZ ve spojení s § 232 IZ 
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 Na rozdíl od právní úpravy neúčinnosti právního jednání není u právní úpravy 

neplatnosti vyloučeno, aby bylo rozhodnuto o neplatnosti i neúčinnosti právního jednání. 

V takovém případě se uplatní zásada přednosti neplatnosti před neúčinností a použije             

se ustanovení § 233 IZ, které je zařazeno do Hlavy sedmé, Dílu prvního Neplatnost právních 

úkonů. Pokud by v takovém případě IS podal odpůrčí žalobu, soud ji bude muset 

zamítnout222. 

 Pokud nabude rozhodnutí o neplatnosti právní moci, má oprávněná osoba právo             

na vydání prospěchu, získaného z neplatného jednání. Pokud ale nedošlo k obohacení 

majetkové podstaty dlužníka nebo žádá-li oprávněná osoba vydat více, než činí toto 

obohacení, může IS odmítnout jeho vydání (§ 233 odst. 1 IZ). Na žádost oprávněné osoby       

o vydání prospěchu z neplatného právního jednání by IS měl reagovat písemně a v přiměřené 

lhůtě. V případě, že IS nebude v přiměřené lhůtě na žádost reagovat anebo odmítne vydání 

prospěchu, o čemž musí oprávněnou osobu vyrozumět anebo zapíše-li prospěch do soupisu 

majetkové podstaty dlužníka, má oprávněná osoba právo se ve třicetidenní lhůtě bránit a to 

vylučovací, tzv. excindační žalobou223. Tato lhůta začíná běžet od doručení vyrozumění         

o odmítnutí vydání prospěchu224. V případě, že IS nemá přesně stanovenou lhůtu pro odpověď 

na žádost oprávněné osoby, je pro větší právní jistotu lepší, když oprávněná osoba v žádosti 

uvede i lhůtu, ve které požaduje od IS odpověď. Jestliže IS zpeněžil prospěch dříve, než soud 

rozhodl o neplatnosti právního jednání, pak má oprávněná osoba právo napadnout platnost 

smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení a to nejpozději do skončení IS, ke kterému u oddlužení 

dojde právní mocí rozhodnutí o splnění oddlužení225. 

    

 

2.3. Zjišťování a soupis majetkové podstaty 

 

 Majetkovou podstatou se rozumí „majetek určený k uspokojení dlužníkových 

věřitelů“226
. Jde o důležitý institut, který je charakteristickým znakem insolvenčního práva. 

Proto je v IZ tomuto institutu věnována celá Hlava VI. Majetková podstata. Do majetkové 

podstaty patří majetek, který vlastnil k okamžiku, kdy nastaly účinky zahájeného IŘ i ten, 
                                                 
222 KOZÁK, J., § 234 – Vztah neúčinnosti a neplatnosti [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
223 KOZÁK, J., § 233 – Majetek z neplatných právních úkonů [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné 
z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
224 Dle § 233 odst. 2 IZ 
225 KOZÁK, J., § 233 – Majetek z neplatných právních úkonů [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné 
z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
226 Dle § 2 písm. e) IZ 
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který nabyl v průběhu IŘ. Ustanovení § 205 odst. 2 o rozsahu majetkové podstaty pro případ, 

že podá insolvencí návrh věřitel, se neuplatní, jelikož v oddlužení může podat insolvenční 

návrh pouze dlužník227. Zákonodárce výslovně stanovil, že do majetkové podstaty bude patřit 

majetek, náležící do společného jmění manželů (dále jen „SJM“) a také podíl dlužníka, jeli 

dlužník spoluvlastníkem (§ 205 odst. 3 IZ). U SJM je ale nutné odlišovat, jestli IŘ probíhá 

pouze s jedním nebo s oběma manželi. Jestliže je úpadek řešen společným oddlužením 

manželů, pak se SJM nevypořádává a nastává právní fikce, že do SJM náleží též výlučný 

majetek každého z manželů a to bez ohledu na to, jakým způsobem oddlužení je úpadek 

řešen. Jestliže prochází oddlužením pouze jednotlivec, SJM zaniká a je nutné jej vypořádat     

a jelikož má dispoziční oprávnění ke zpeněžovanému majetku IS, i on bude stranou dohody, 

případně řízení o vypořádání SJM. Tento postup platí od účinnosti oddlužovací novely 

(1.6.2019) pro oba způsoby oddlužení, před její účinností docházelo k zániku SJM pouze řešil 

– li dlužník úpadek zpeněžením majetkové podstaty. Jestliže jej řešil samostatným plněním 

splátkového kalendáře, k zániku SJM nedocházelo228, což v praxi vyvolávalo mnoho otázek, 

např. ohledně příjmů druhého z manželů. Oddlužovací novelou bylo ale změněno i ustanovení     

§ 274 odst. 1 IZ, čímž bylo doplněno pravidlo, že má po zpeněžení SJM dojít k vypořádání 

výtěžku podle pravidel pro vypořádání SJM. Není ale zcela jisté, jaké dopady bude mít výše 

uvedená změna ustanovení § 274 odst. 1 IZ na rozdělování výtěžku zpeněžení a zda druhý 

z manželů obdrží celý výtěžek zpeněžení ve výši, v jaké by mu náležel, pokud by bylo SJM 

vypořádáno, bez ohledu na to, zda má dluhy či nikoli anebo zda jej druhý manžel obdrží        

ve výši, která by sloužila k uspokojení jeho závazků a zbytek by náležel ostatním 

nezajištěným věřitelům229. 

  Dále je v § 206 uveden demonstrativní výčet, co majetkovou podstatu tvoří.                  

Do majetkové podstaty může náležet i majetek jiných osob než jen dlužníka, typickým 

příkladem je plnění z neúčinných právních jednání. Majetek jiných osob ale může náležet do 

majetkové podstaty, stanoví-li tak zákon230. 

 Do majetkové podstaty nenáleží věci a příjmy vymezené v § 207a § 208 IZ. Příjmy 

náleží do majetkové v té míře, v jakém z nich lze uspokojit přednostní pohledávky 

v exekučním řízení anebo při výkonu rozhodnutí. Pro získání této částky použijeme 

ustanovení § 279 OSŘ. Věcmi, které nepatří do majetkové podstaty dlužníka, jsou věci, které 

                                                 
227 Dle § 205 odst. 2 ve spojení s § 389 odst. 3 a s § 43 odst. 1 IZ 
228 KRHUT, R. Mgr., Společné jmění manželů v oddlužení, [online], Bulletin – advokacie.cz: Květen 2019 [cit. 
22.3.2020], https://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_5_2019_web.pdf 
229 tamtéž 
230  Dle § 205 odst. 4 IZ 
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nelze postihnout ani v exekučním řízení ani při výkonu rozhodnutí. Tímto majetkem nejsou 

především věci, které dlužník běžně užívá k uspokojování svých potřeb, např. oděvní věci, 

pračka, lednice atd.231. Též do majetkové podstaty nenáleží majetek, se kterým se musí naložit 

způsobem, na který byl určen podle zvláštního právního předpisu – např. dotace (§ 208 IZ).  

  

2.3.1. Zjišťování majetkové podstaty 

 

 Povinností IS je zjišťovat majetek a to bez ohledu na to, zda je osobou s dispozičním 

oprávněním či nikoli. Tuto činnost vykonává IS již od svého ustanovení a musí se přitom řídit 

pokyny insolvenčního soudu. Povinnosti zároveň odpovídá i právo IS požadovat po třetích 

osobách a především po dlužníkovi součinnost při zjišťování majetku dlužníka232. 

 Současně s insolvenčním návrhem podává dlužník insolvenčnímu soudu i seznam 

majetku233. Dlužník má povinnost v tomto seznamu uvést jednotlivě svůj majetek včetně jeho 

odhadované hodnoty. Jestliže dlužník odhaduje u majetku nulovou hodnotu, ačkoli se obvykle 

jedná o majetek hodnotný (např. automobil), musí takový majetek v seznamu uvést, nikoli jej 

pominout s odůvodněním, že má nulovou hodnotu234.  

 Tento seznam je pak východiskem pro zjišťování majetku. IS ale musí jít nad rámec 

tohoto seznamu a zjišťovat, zda neexistuje i jiný majetek, který v seznamu dlužník neuvedl.     

Při tomto zjišťování má IS právo na součinnost nejen od dlužníka, ale i od orgánů státní 

správy, katastrálních úřadů a různých finančních institucí. Jestliže IS nemůže řádně plnit své 

povinnosti z důvodu nedostatečné součinnosti od povinných osob, sdělí tuto informaci IS 

s návrhem na přijetí opatření235. Plnění pokynů IS a poskytování všestranné součinnosti jsou 

povinnostmi dlužníka, které pokud nebudou řádně plněny, pak je to důvod pro zamítnutí 

schválení oddlužení z důvodu nedbalého přístupu dlužníka k povinnostem v IŘ236. Má-li IS 

nejasnosti ohledně majetku dlužníka, může na jeho návrh insolvenční soud předvolat dlužníka 

k výslechu a vyzvat jej k prohlášení o majetku. Předvolání se doručuje do vlastních rukou 

nejméně deset dnů před výslechem. Pokud dlužník předložil seznam majetku insolvenčnímu 

soudu, pak je tento seznam přílohou protokolu o prohlášení o majetku, případně může dlužník 

                                                 
231 TARANDA , P. Ing., Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 806 
232 Dle § 209 odst. 1 IZ ve spojení s § 210 odst. 1 IZ 
233 Dle § 104 odst. 2 IZ 
234 ZAHRADNÍKOVÁ, R.  Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 368 
235 Dle § 43 odst. 1 IZ ve spojení s 211 odst. 2 a 3 IZ 
236 Dle § 395 odst. 2 v spojení s 405 odst. 1 IZ 
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seznam i doplnit. Součástí protokolu je i prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů                   

o majetku237. 

 

2.3.2. Nařízení prohlídky dle § 212 IZ 

  

 IS má právo na vstup do míst, kde se nachází majetek dlužníka, toto právo neznamená 

pouze povinnost dlužníka strpět tento zásah do domovní svobody238, ale i aktivní součinnost 

dlužníka239 spočívající především v komunikaci s IS a zpřístupnění těchto míst. Pokud dlužník 

tuto povinnost nesplní, neznamená to automaticky, že je IS oprávněn i bez jeho souhlasu 

vstoupit na místa, kde se majetek dlužníka nachází. IS musí nejdříve dlužníka písemně vyzvat 

k umožnění vstupu. Jestliže je dlužník nečinný anebo prohlídku odmítne, podá IS 

odůvodněnou žádost na nařízení prohlídky k insolvenčnímu soudu a teprve s usnesením, 

kterým se prohlídka nařizuje, může IS do soukromí dlužníka zasáhnout240. Z odůvodnění 

žádosti musí být insolvenčnímu soudu patrné, že je vstup na tato místa skutečně potřebný       

a zároveň s ohledem na chování dlužníka nelze použít jiný, méně zasahující prostředek. 

Usnesení se doručuje IS i dlužníkovi, prostřednictvím IS, a je mu doručováno až v den konání 

prohlídky, aby dlužník neměl možnost zmařit řádný výkon prohlídky241. Jak ale uvedl Mgr. 

Veselý242, aby nedocházelo k maření výkonu prohlídky, bylo by potřeba, aby byl IS oprávněn 

provést „přepadovku“ i bez předchozí výzvy, která předchází žádosti o nařízení prohlídky.    

Již touto výzvou je dlužník varován a případný majetek ukryje na jiné místo.  

 Jestliže situace v průběhu IŘ dospěje až k nařízení prohlídky insolvenčním soudem,                       

je předpokládatelné, že nastanou problémy i na místě prohlídky, z toho důvodu je vhodné,        

aby se prohlídky zúčastnila i třetí osoba243. O prohlídce musí IS sepsat protokol, ve kterém 

uvede zjištěný a zajištěný majetek, u zajištěného majetku by mělo být z protokolu zřejmé, jak 

s ním bude IS dále nakládat. Protokol podepíše IS a rovněž i osoby, které k prohlídce přibral, 

naopak není vyžadován podpis dlužníka, který nemusí být při prohlídce ani osobně 

přítomen244. S použitím logického výkladu ad simili usuzuje autorka, že se nevyžaduje          

                                                 
237 Dle § 214 ve spojení s § 216 IZ 
238 Dle čl. 12 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, 2/1993 Sb. 
239 STANISLAV, A., § 212 – Seznam majetkové podstaty zpracovaný dlužníkem [online]. 1.11.2019 [cit. 
31.3.2020]. Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
240 VESELÝ, P., Mgr., Prohlídka obydlí dlužníka v oddlužení, epravo.cz: Červen 2018 [cit. 9.3.2020], 
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/prohlidka-obydli-dluznika-v-oddluzeni-107660.html 
241 STANISLAV, A., § 212 – Seznam majetkové podstaty zpracovaný dlužníkem  - tamtéž 
242 VESELÝ, P., Mgr., Prohlídka obydlí dlužníka v oddlužení, tamtéž 
243 STANISLAV, A., § 212 – Seznam majetkové podstaty zpracovaný dlužníkem - tamtéž 
244 TARANDA , P., Mgr., Ing., Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 823 
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na protokolu o prohlídce ani podpis osob, uvedených v § 212 odst. 4 IZ, tj. osob, v jejichž 

objektu má dlužník např. byt, a které rovněž musí strpět prohlídku IS. 

 Originál protokolu předává IS insolvenčnímu soudu, sám si nechává pouze opis a další 

opis zasílá dlužníkovi. Nebyl – li dlužník přítomný při prohlídce, zašle mu IS kromě opisu 

protokolu i usnesení o nařízení prohlídky245. 

 

2.3.3. Soupis majetkové podstaty 

  

 Stejně jako je tomu u zjišťování majetku dlužníka, je i pořízení soupisu majetkové 

podstaty, včetně provádění jeho změn v průběhu IŘ výlučně v kompetenci IS246, bez ohledu 

na to, zda je osobou s dispozičním oprávněním. Soupis majetkové podstaty se vyhotovuje     

na formuláři dostupném na stránkách Ministerstva spravedlnosti247 a insolvenční soud jej 

zveřejňuje neprodleně po jeho sestavení nebo doplnění v insolvenčním rejstříku248. 

 Jak uvádí Mgr. Taranda249, IS je oprávněn měnit soupis majetkové potřeby kdykoli 

v průběhu IŘ podle potřeb v konkrétním řízení. Jsou zde ale výjimky a to pro případ vynětí 

majetku ze soupisu, které může uplatnit dlužník, nebo IS. Druhou výjimkou je návrh              

na udělení pokynu k úpravě soupisu majetkové podstaty, který může uplatnit věřitel                 

u insolvenčního soudu a na základě kterého může insolvenční soud udělit pokyn IS k úpravě 

soupisu250. Pokud třetí osoba nesouhlasí se zahrnutím majetku do soupisu, může se žalobou    

na vyloučení věci ze soupisu u insolvenčního soudu ve lhůtě třiceti dnů od doručení 

vyrozumění o soupisu domáhat rozhodnutí o vyloučení věci ze soupisu251. 

 V soupisu majetkové podstaty musí IS uvést každou složku dlužníkova majetku 

jednotlivě a identifikovat ji. Nároky na identifikaci se liší v závislosti na tom, zda se jedná      

o věc nemovitou či movitou, genericky nebo individuálně určenou. Povinnost identifikace                  

se nevztahuje na majetek nepatrné hodnoty, kterou je dle Ph. D. Stanislava hodnota v řádu 

desítek až stovek korun252. IS musí jednotlivé složky dlužníkova majetku také ocenit (§ 219 

IZ), což je logické, jelikož se soupis majetkové podstaty předkládá soudu spolu se zprávou              

                                                 
245 Hásová, J. Moravec, T. Insolvenční řízení. Vydání druhé. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 158 
246 Dle § 217 odst. 1 IZ 
247Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. MSČR: ©2018 [cit. 6.3.2020]. Dostupné z: 
https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR 
248 Dle § 222 IZ 
249 TARANDA , P. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 830 
250 STANISLAV, A. § 217 – Pořízení soupisu [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
251 Dle § 224 se spojením s § 225 IZ 
252 STANISLAV, A., § 218 – Pořízení soupisu [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
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pro oddlužení, ve které IS uvádí předpokládané uspokojení věřitelů. Pokud IS změní 

v průběhu IŘ soupis majetkové podstaty, změní se pravděpodobně i uspokojení věřitelů. 

  Majetek se obvykle oceňuje obvyklou cenou253, výjimkou je případ, kdy je určen 

nebo ustanoven znalec. Znalecký posudek nechá IS vypracovat v případě těžko ocenitelného 

majetku, IS ale musí zohlednit bilanci nákladů a výnosu ze zpeněžení a také v případě ocenění 

majetku zajišťujícího pohledávku věřitele254.  Obligatorně musí IS i uvést den, kdy byl 

majetek zahrnut včetně důvodu soupisu, případně vyloučení ze soupisu. V pochybnostech      

o dni zápisu se uplatní vyvratitelná právní domněnka, že byla položka zapsána v den, kdy to 

oznámil IS insolvenčnímu soudu255. 

 K soupisu majetkové podstaty IS obligatorně připojí list vlastnictví, vlastní – li dlužník 

nemovitost a písemné prohlášení dlužníka o úplnosti a správnosti soupisu, požádal-li o to IS. 

Dlužník může písemně odmítnout prohlášení podepsat, pokud uvede důvody, pro které 

shledává soupis chybným256. 

 

2.3.4.  Zpráva pro oddlužení  
 

 Ve zprávě pro oddlužení IS zhodnotí předpokládané plnění věřitelům v rámci 

jednotlivých způsobů řešení oddlužení, IS je povinen učinit tak srozumitelně, přezkoumatelně    

a relativně důkladně. Účelem takto detailní zprávy je především stanovení co nejpřesnějšího 

odhadu tak, aby uspokojení věřitelů, které je odhadnuto ve zprávě o oddlužení, co nejvíce 

odpovídalo uspokojení, které bude realizováno257. Od 1.6.2019, kdy nabyla oddlužovací 

novela účinnosti byla stanovena povinnost IS tento předpoklad odůvodnit a v případě, že je 

dlužník vlastníkem nemovitého majetku, přiložit i znalecký posudek258.  

 Jak uvedl i Ph.D. Strnad, problémovým pro přesnost odhadu uspokojení není pouze 

neočekávatelná změna v životě dlužníka, která má vliv na jeho příjem, ale také přesnost 

znaleckého posudku, kdy není nijak výjimečné, že se tržní cena a cena uvedená ve znaleckém 

posudku značně liší. Mimo znalecký posudek a odhadu předpokládaného uspokojení věřitelů 

IS ke zprávě pro oddlužení připojí i návrh distribučního schématu splátkového kalendáře pro 

                                                 
253 Dle § 219 odst. 5 ve spojení s § 153 IZ 
254 TARANDA , P. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 834 
255 Dle § 220 IZ 
256 Dle § 12 odst. 2 vyhlášky č. 191/2017 Sb. ve spojení s § 221 IZ. 
257 STRNAD, Z., § 398a – Zpráva pro oddlužení [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
258 Dle § 398a odst. 2 IZ 
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nezajištěné věřitele a vyjádření k návrhu dlužníka na stanovení nižších měsíčních splátek než 

požaduje IZ v § 398b pro případ splátkového kalendáře FO – podnikatele259.  

 

 

2.4. Nakládání s majetkovou podstatou a její správa 

 

 V § 2 písm. f) IZ je obsažen výklad pojmu osoby s dispozičními oprávněními, kterou 

se pro účel IZ rozumí: „Osobou s dispozičními oprávněními osoba, které v průběhu 

insolvenčního řízení přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně všech oprávnění, 

ze kterých se skládá“. Ustanovení § 228 IZ obsahuje demonstrativní výčet příkladů činnosti, 

kterou vykonává IS při nakládání s majetkovou podstatou, při níž musí postupovat s odbornou 

péčí260. 

 

2.4.1.  Nakládání s majetkovou podstatou před schválením oddlužení 
 

 Dispoziční právo k majetku dlužníka náleží v době do rozhodnutí o úpadku               

do účinnosti rozhodnutí o schválení oddlužení dlužníkovi261. Dlužník je ale omezen 

v nakládání se svým majetkem již od okamžiku, kdy nastanou účinky zahájení IŘ. Účelem 

tohoto omezení je zajistit, aby dlužník nezkrátil práva věřitelů na uspokojení při zpeněžování 

majetkové podstaty.  

 Obecné omezení dlužníka nastává ex lege zveřejněním rozhodnutí o zahájení IŘ262.      

Od 1.6.2019, kdy nabyla účinnosti oddlužovací novela, má soud tři dny na zveřejnění 

rozhodnutí o  zahájení IŘ od doručení insolvenčního návrhu soudu, do 31.5.2019 měl soud 

lhůtu pouze dvě hodiny263. Omezení se vztahuje na nakládání s majetkem, který může být 

zahrnut do majetkové podstaty, a které zmenšuje nikoli zanedbatelně hodnotu majetkové 

podstaty a také na podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení majetku dlužníka (§ 111 

odst. 1 IZ). Omezení se nevztahuje na jednání nutných ke splnění povinností dle zvláštního 

právního předpisu, na jednání, kterým dlužník odvrací hrozící škodu, také na úhradu 

                                                 
259 STRNAD, Z., § 398a – Zpráva pro oddlužení [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
260 Dle § 36 odst. 1 IZ 
261 Dle § 229 odst. 3 písm. a), b), e) 
262 Dle § 111 odst. 1 ve spojení s § 101 IZ 
263 Dle § 101 odst. 2 v aktuálním znění v porovnání s § 101 odst. 1 ve znění účinném od 1.1.2014 do 31.5.2019 
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pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavenými jim na roveň (§ 168 a § 168 

IZ) a na plnění zákonné vyživovací povinnosti264.  

 Omezit dlužníka při nakládání se svým majetkem lze i na základě předběžného 

opatření soudu, které je účinné od zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Insolvenční soud 

předběžné opatření vydá zejména v případech, kdy se jeví výše uvedené omezení 

nedostatečné anebo je-li to důvodné s ohledem na chování dlužníka, může být zohledněno        

i chování dlužníka před zahájením IŘ265. Omezením může být odejmuto právo dlužníka 

nakládat se svým majetkem nebo může být toto právo podmíněno předchozím souhlasem 

předběžného IS. Insolvenční soud proto může v předběžném opatření ustanovit i předběžného 

IS266. Omezení je zrušeno ze zákona vydáním rozhodnutím, kterým řízení končí jinak než 

rozhodnutím o úpadku. Soud ale může rozhodnout o trvání omezení v rozhodnutí                    

o předběžném opatření267. Ze zákona je omezení rovněž zrušeno právní mocí rozhodnutí         

o schválení oddlužení268. 

 Ex lege nastávají i účinky uvedené v § 109 IZ, ty nepostihují pouze dlužníka, ale i jeho 

věřitele. Tímto účinkem je, že od okamžiku zahájení IŘ uplatňuje věřitel svůj nárok 

přihláškou pohledávky, nikoli žalobou u soudu. Nelze také provést exekuci nebo výkon 

rozhodnutí na majetek dlužníka, zahájit nebo nařídit exekuci nebo výkon rozhodnutí ale lze. 

Právo na uspokojení ze zajištění může věřitel nabýt nebo uspokojit jen za podmínek 

stanovených v IZ. Pokud ale nezíská dlužník přiměřenou protihodnotu za poskytnutí svého 

majetku k zajištění, pak se jedná o zvýhodňující právní jednání, které může IS napadnout 

odpůrčí žalobou269 a to i přes to, že šlo o zajištění pohledávky v rámci běžného obchodního 

styku270. 

 

 

 

 

 

                                                 
264 Dle § 111 odst. 2 IZ 
265 ZAHRADNÍKOVÁ, R. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 412 
266 KOZÁK, J., § 112 – Předběžný správce a předběžné opatření [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné 
z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/22 
267 KOZÁK, J., § 113 – Předběžné opatření vůči dlužníku [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/22 
268 Dle § 407 odst. 2 IZ 
269 Viz kapitola: Posuzování a vyslovování neplatnosti a neúčinnosti právních jednání dlužníka, učiněných před 
rozhodnutím o úpadku 
270 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.4.2014, sp.zn. 29 ICdo 14/2012 
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2.4.2.  Dispoziční oprávnění při zpeněžování majetkové podstaty 

 

 Řeší – li dlužník úpadek zpeněžením majetkové podstaty, pak od účinnosti rozhodnutí      

o schválení oddlužení přechází dispoziční právo k majetkové podstatě na IS271. Součástí této 

majetkové podstaty je nejen majetek, který do ní již patří, ale i majetek, který do ní může 

patřit v budoucnu podle § 412 odst. 1 písm. b) IZ.  Ohledně majetku náležícího do majetkové 

podstaty se použijí obdobně ustanovení IZ o účincích prohlášení konkursu272. 

 Dispoziční oprávnění IS se ale nevztahuje na majetek, který dlužník získá až po právní 

moci rozhodnutí o schválení oddlužení. K tomuto majetku má dispoziční oprávnění dlužník        

a vztahují se na něj účinky spojené se zahájením IŘ, nelze tedy provést výkon rozhodnutí 

nebo postihnout majetek v exekučním řízení273. Výjimkou jsou pohledávky, které vzniknou   

až po schválení oddlužení a současně je nelze uspokojit v IŘ. Vznik pohledávky v průběhu IŘ 

je zároveň důvodem pro zrušení schváleného oddlužení274. Ve stejném režimu je tentýž 

majetek i při řešení úpadku plněním splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové 

podstaty275. 

 Dispoziční právo k zajištěnému majetku náleží IS a to bez ohledu na to, jakým 

způsobem řeší dlužník svůj úpadek276. 

 

2.4.3.  Dispoziční oprávnění při plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 

podstaty  

 

 Dispoziční právo v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením - zpeněžením 

majetkové podstaty se oddlužovací novelou nezměnilo, dispoziční právo k majetkové podstatě 

náleželo již před touto novelou IS. Jinak je tomu ale u řešení úpadku oddlužením - plněním 

splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, jelikož se jedná o nový způsob 

oddlužení. Dalo by se říci, že se jedná o hybrid, který vznikl spojením „starých“ způsobů 

oddlužení. Toto spojení je zohledněno i v dispozičním oprávnění k majetkové podstatě 

dlužníka. 

                                                 
271 STRNAD, Z., § 408 – Dispoziční oprávnění k majetku při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty [online]. 
1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
272 Dle § 408 odst. 1 IZ 
273 Dle § 109 odst. 1 písm. c) IZ 
274 Dle § 408 odst. 2 IZ ve spojení s § 418 odst. 1 písm. b) 
275 Dle § 409 odst. 3 IZ 
276 STRNAD, Z., § 408 – Dispoziční oprávnění k majetku při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty [online]. 
1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
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 K příjmům, které dlužník získá od schválení oddlužení, má dispoziční oprávnění 

dlužník. Stejně tomu tak bylo i před oddlužovací novelou277. Přesto je dlužníkovo právo       

na nakládání s majetkovou podstatou omezeno, jelikož musí splňovat povinnosti vymezené 

v IZ a v rozhodnutí o schválení oddlužení.   

 Před účinností oddlužovací novely musel dlužník doložit, že je schopen za šedesát 

měsíců uspokojit pohledávky věřitelů alespoň na 30%278, tato hranice ale byla mnohým 

dlužníkům překážkou k tomu, aby svou zadluženost mohli řešit oddlužením. Proto 

zákonodárce tuto hranici pro pokračování v IŘ zrušil, nadále ale figuruje na konci IŘ. Jestliže 

dlužník nesplatí věřitelům alespoň 30% pohledávek, pak insolvenční soud posuzuje, zda splnil 

povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat. Hranice 30% tedy 

nepůsobí absolutně a dlužník může splnit oddlužení, i když tuto hranici nepřesáhne279. Bylo 

ale nutné, aby byla účast v IŘ limitována, jinak by hrozilo nebezpečí, že dojde k zahlcení 

insolvenčních soudů a IS. Proto zákonodárce určil nové hranice, které dlužník musí být 

schopen v průběhu IŘ platit - prioritní pohledávky, kterými jsou: 

 

- Měsíční záloha na odměnu a hotové výdaje IS, ve výši 1.089,- Kč u oddlužení 

jednotlivce a ve výši 1.663,- Kč při společném oddlužení manželů280 

- Výživné 

- Odměna za sepis a podání insolvenčního návrhu 

- Měsíční splátky věřitelům, které nesmí být nižší než je měsíční záloha na odměnu 

a hotové výdaje IS281. 

 

 Pokud lze předpokládat, že dlužník nebude schopen tyto pohledávky plnit, je to 

důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Pokud ale dlužník nebude schopen tyto 

pohledávky plnit v důsledku okolností, jež zavinil, až v průběhu IŘ, je to důvodem pro 

zrušení již schváleného oddlužení282. 

 Dlužník má povinnost vydat majetek, jenž patří do majetkové podstaty IS.                 

Do majetkové podstaty patří ale i obydlí dlužníka, které je při řešení úpadku plněním 

                                                 
277 Dle § 409 odst. 1 v aktuálním znění ve srovnání s § 409 odst. 1 ve znění účinném od 1.1.2014 do 31.5.2019 
278 Dle § 395 odst. 1 písm. b) IZ ve znění účinném od 1.1.2014 do 31.5.2019 
279 Blíže k tématu splnění oddlužení v kapitole 2.6. Práva a povinnosti IS spojené se splněním oddlužení 
280 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. MSČR: ©2018 [cit. 3.3.2020]. Dostupné z: 
https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/ 
281 Dle § 395 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 168 odst. 2 písm. a) s § 169 odst. 1 písm. e) a s § 390a odst. 5 IZ 
282 Dle § 418 odst. 1 písm. c) ve spojení s 395 odst. 1 písm. b) IZ 
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splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty chráněno283, ovšem ne absolutně284. 

Proto se použije i speciální úprava v § 409 odst. 2 IZ a insolvenční soud v rozhodnutí              

o schválení oddlužení určí, zda má dlužník vydat IS majetek ke zpeněžení. K majetku, jenž 

soud uloží dlužníkovi, aby jej vydal IS ke zpeněžení, náleží dispozitivní právo IS285. Obdobně 

se použije i ustanovení § 408 odst. 1 IZ a ustanovení o účincích prohlášeného konkursu. 

K majetku, patřícího do majetkové podstaty, o kterém soud nerozhodl, že ho má dlužník vydat 

IS ke zpeněžení286, náleží dle názoru autorky dispozitivní oprávnění dlužníkovi. 

 

2.4.4.  Správa majetkové podstaty 

 

 V § 36 odst. 1 IZ je stanovena povinnost IS postupovat při výkonu své funkce 

svědomitě a s odbornou péčí, tato povinnost se uplatní i při nakládání, zpeněžování a správě 

majetkové podstaty. Správa zajištěného a zpeněžovaného majetku, který je součástí 

majetkové podstaty, náleží IS, jako osobě s dispozičním oprávněním287. 

 V § 230 odst. 1 IZ jsou obecně vymezená jednání, která by měla být prováděna nebo 

kterých by se měl při správě majetku IS zdržet. Tento výčet je pouze demonstrativní288. 

Společným znakem těchto jednání bude především povinnost spravovat majetek tak, aby 

nešlo ke snížení jeho hodnoty a tím ke zkrácení práv na uspokojení jednotlivých věřitelů. 

Pokud by při správě majetkové podstaty bylo možné její hodnotu navýšit, může tak IS učinit, 

měl by ale vždy zohledňovat rizika s těmito jednáními spojené289. 

 U správy majetku sloužícího k zajištění se musí IS řídit pokyny zajištěného věřitele, 

pokud je zajištěných věřitelů více, uděluje pokyn věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje jako 

první v pořadí. Je-li ale více zajištěných věřitelů k témuž majetku, musí být k pokynu 

připojeny i písemné souhlasy ostatních věřitelů. Pokud tyto souhlasy chybí, musí se IS 

bezodkladně obrátit na insolvenční soud s tím, aby rozhodl, zda pokyn provést či nikoli. 

Stejně postupuje i v případě, kdy má pochybnost o tom, že by plněním pokynu mohlo dojít  

ke snížení hodnoty majetkové podstaty290. IS je rovněž oprávněn odmítnout pokyn zajištěného 

                                                 
283 § 398 odst. 3 a 6 IZ 
284 Blíže k ochraně obydlí v kapitole 2.5. Zpeněžení majetkové podstaty 
285 § 409 odst. 2 IZ 
286 STRNAD, Z., § 409 – Dispoziční oprávnění k majetku při oddlužení plněním splátkového kalendáře se 
zpeněžením majetkové podstaty [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
287 STANISLAV, A., § 230  – Správa majetkové podstaty a pokyny zajištěných věřitelů [online]. 1.11.2019 [cit. 
31.3.2020]. Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
288 TARANDA, P. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 859 
289 STANISLAV, A., § 230  – Správa majetkové podstaty a pokyny zajištěných věřitelů. - tamtéž 
290 Dle § 230 odst. 2 a 3 IZ 
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věřitele, pokud věřitel, který pokyn udělil, neuhradí náklady na jeho provedení nebo není – li 

z jeho strany poskytnuta dostatečná záloha. O tomto postupu musí informovat nejen 

zajištěného věřitele, ale i insolvenční soud291. 

 

 

2.5. Zpeněžení majetkové podstaty 

 

 Část Druhá, Hlava V. Oddlužení IZ neobsahuje samostatnou ucelenou úpravu                

pro zpeněžování majetkové podstaty, obdobně se tedy použijí ustanovení o účincích 

prohlášení konkursu pro oba způsoby oddlužení292. Některé postupy jsou ale v konkursu 

řešeny odlišně, proto jsou v Hlavě V. Oddlužení IZ obsaženy speciální ustanovení                   

o zpeněžování majetkové podstaty pro případ řešení úpadku oddlužením. 

 Podle § 398 odst. 6 IZ první věty není dlužník povinen vydat majetek ke zpeněžení, 

jestliže by se jeho zpeněžením nedosáhlo uspokojení věřitelů. Toto ustanovení brání IS,          

aby zpeněžoval majetek nepatrné hodnoty, které by nepostačovalo ani k uhrazení nákladů      

se zpeněžením spojených. Zároveň tím ale ukládá IS povinnost nezpeněžovat majetek, který 

by byl dostačující k úhradě nákladů zpeněžení a rovněž i odměny IS, ale na uspokojení 

věřitelů by z výtěžku nic nezbylo. Zákon ale přesně nestanoví, od jaké hodnoty majetku by IS 

měl přistoupit ke zpeněžování. Tato povinnost se uplatní i při zpeněžování vozidla dlužníka, 

jehož zpeněžením by sice došlo k částečnému uspokojení jejich pohledávek, dlužník by ale 

přišel o možnost dojíždět do dobře placené práce a v konečném důsledku by tím mohlo dojít    

i ke snížení uspokojení pohledávek věřitelů293. 

 

2.5.1.  Ochrana obydlí 

 

 Již více jak 10 let mohl dlužník zadlužení řešit plněním splátkového kalendáře,              

od 1.6.2019, účinnosti oddlužovací novely, již ale taková možnost není a pokud má dlužník 

postihnutelný majetek, mělo by dojít k jeho zpeněžení. Pokud by však bylo zpeněženo obydlí 

dlužníka, došlo by tím sice k uspokojení věřitelů, ale dlužník by musel řešit bydlení jiným 

způsobem, což by mohlo vést k neplnění povinností v IŘ, především by dlužník už nemusel 

                                                 
291 STANISLAV, A., § 230  – Správa majetkové podstaty a pokyny zajištěných věřitelů. Tamtéž. ve spojení s § 
230 odst. 3 IZ 
292  Dle § 408 odst. 1 ve spojení s § 409 odst. 2 a § 283 IZ a následující 
293 STRNAD, Z., § 398 – Způsoby oddlužení [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
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být schopen platit prioritní pohledávky294, jejichž neplacení je důvodem pro zrušení 

schváleného oddlužení295. V konečném důsledku by mohli věřitelé získat méně, než kdyby 

obydlí dlužníka zpeněženo nebylo. Kvůli ochraně dlužníka ale i věřitelů zakotvil zákonodárce 

institut tzv. „chráněného obydlí“296. Ochrana obydlí se ale uplatňuje pouze při řešení úpadku 

oddlužením – plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetková podstaty, při řešení 

úpadku oddlužením – zpeněžením majetkové podstaty se obydlí dlužníka nijak nechrání          

a může být IS zpeněženo. Jak uvádí Ph. D. Strnad297, stanovení ochrany obydlí jen pro jeden 

ze způsobů oddlužení je důvodem pro věřitele, aby byli v IŘ více aktivní a prosadili při 

hlasování věřitelů298 řešení úpadku pouze zpeněžením majetkové podstaty, při kterém            

se ochrana obydlí dlužníka neuplatní. 

 Ochrana obydlí ale nepůsobí absolutně a i při řešení úpadku oddlužením – plněním 

splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty může dojít k jeho prodeji. Prvním 

takovým případem je pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení majetku – obydlí dlužníka 

sloužícího k zajištění299. Jak uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 31/2019 Sb., výjimka ze 

zpeněžování obydlí dlužníka se neuplatní na majetek, sloužící k zajištění300.  Dalším případem 

je obydlí dlužníka, který přesahuje určitou hodnotu, jejíž výpočet je stanoven v nařízení vlády 

č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí (dále jen „nařízení č. 189/2019 Sb.), které 

dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. Skutečnost, že hodnota nemovitosti přesahuje tuto 

hodnotu, uvede IS ve zprávě pro oddlužení, na základě které insolvenční soud rozhodne         

o vydání obydlí ke zpeněžení301. 

 Co lze zařadit pod pojem obydlí je definováno ve výše uvedeném nařízení vlády v § 1: 

 

a)  „každá věc užívaná k zajištění bytových potřeb dlužníka a jeho rodiny, zejména dům, 

jednotka nebo družstevní podíl v bytovém družstvu nebo,“ 

b) „část věci užívaná k témuž účelu, jestliže je bytem.“ 

  

                                                 
294 Viz kapitola: 2.4.3. Dispoziční oprávnění při plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty 
295 Dle § 418 odst. 1 písm. a) IZ  
296 KÖRNER, P., Komu při oddlužení pomůže chráněné obydlí, pravniradce.ihned.cz, Říjen 2019 [cit. 
17.3.2020], Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-66654410-komu-pri-oddluzeni-pomuze-chranene-obydli 
297 STRNAD, Z., Ph.D., JUDr., Ing., MPA. Desatero oddlužovací novely. [online]. epravo.cz. Duben 2017 [cit. 
31.3.2020], Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/desatero-oddluzovaci-novely-109074.html 
298 Dle § 399 IZ ve spojení s § 50 IZ 
299 HAFNER, J., Mgr. Ochrana obydlí dlužníka. pravniprostor.cz, Říjen 2019, [cit. 31.3.2020], Dostupné z: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/ochrana-obydli-dluznika 
300 Důvodová zpráva 31/2019 Sb., 31/2019 Dz – Zvláštní část - K bodům 7, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23 až 33, 34, 
35, 37, 38, 39 a 40  
301 Dle § 398 odst. 6 ve spojení s § 409 odst. 2 IZ 
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 Körner uvádí, že obydlím ve smyslu výše uvedeného nařízení může být i movitá věc, 

která slouží k zajištění bytových potřeb, tedy i např. hausbót nebo maringotka. Dle názoru 

autorky diplomové práce to ale s použitím jazykové interpretace z § 1 nařízení 189/2019 Sb., 

o způsobu určení hodnoty obydlí, nevyplývá. Lze ale připustit možnost, že se insolvenční 

soud v budoucnosti přikloní k explicitní interpretaci Körnera302. 

 

2.5.2.  Zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky 

 

 Oddlužovací novelou byla podstatným způsobem změněna právní úprava zpeněžování 

zajištěného majetku. Do 31.5.2019, do účinnosti oddlužovací novely, bylo možné zajištěný 

majetek zpeněžit na žádost zajištěného věřitele nebo na základě pokynu od insolvenčního 

soudu, který „zastupoval“ zajištěného věřitele, pokud byl pasivní303. Od 1.6.2019 byl tento 

princip změněn, ovšem jen  pro řešení úpadku pouze zpeněžením majetkové podstaty, nikoli 

při současném plnění splátkového kalendáře304. 

 Pro urychlení a vyšší efektivitu zpeněžování305 při řešení úpadku oddlužením – 

zpeněžením majetkové podstaty platí od 1.6.2019 pravidlo, že se majetek, sloužící k zajištění 

bude zpeněžovat vždy, ledaže by zajištěný věřitel požádal, aby k jeho zpeněžení nedošlo. 

Zároveň je ale nutné alternativně splnit i jednu ze dvou podmínek306.  

 První podmínka se vztahuje k výtěžku zpeněžení, který by měl zjevně převyšovat 

hodnotu pohledávky zajištěného věřitele. Touto podmínkou dává zákonodárce zajištěnému 

věřiteli možnost zvážit, zda je pro něj zpeněžení výhodné, jelikož z judikatury Nejvyššího 

soudu jasně vyplývá zákaz tzv. „štěpení“ pohledávek, kterým se zajištění věřitelé snažili 

dosáhnout většího uspokojení tím, že „rozštěpili“ pohledávku. Část pohledávky, u které 

předpokládali, že by mohla být uspokojena z výtěžku zpeněžovaného zajištěného majetku, 

přihlásili jako zajištěnou a zbytek pohledávky jako nezajištěnou307. Zajištění věřitelé se vždy 

uspokojují jen z výtěžku zpeněžení majetku sloužícího k zajištění a to bez ohledu na tom, 

jakou formou oddlužení úpadek řeší308. Proto může být pro zajištěného věřitele výhodnější, 

                                                 
302 KÖRNER, P. Komu při oddlužení pomůže chráněné obydlí. pravniradce.ihned.cz. Říjen 2019 [cit. 31.3.2020], 
Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-66654410-komu-pri-oddluzeni-pomuze-chranene-obydli 
303 BROŽ,, J. § 293 – Pokyny zajištěných věřitelů ke zpeněžení předmětu zajištění. [online]. 1.11.2019 [cit. 
31.3.2020]. Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
304 Dle § 408 odst. 3 v porovnání s § 408 odst. 3 ve znění účinném do 31.5.2019 a s § 409 odst. 4 IZ 
305 STRNAD, Z., § 408 – Dispoziční oprávnění k majetku při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty [online]. 
1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
306 Dle § 408 odst. 3 IZ 
307 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.8.2018, sp.zn. 29 ICdo 61/2016 
308 ERBSOVÁ, H. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon. 3. vydání. Praha. 2018, str. 1490 
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vzdát se přednostního postavení zajištěného věřitele a uspokojit svou pohledávku spolu 

s nezajištěnými věřiteli anebo ponechat zpeněžení tohoto majetku na příhodnější dobu, jelikož 

osvobozením dlužníka od placení pohledávek nezaniká právo zajištěného věřitele                   

na uspokojení pohledávky zpeněžením zajištěného majetku309. 

 Druhou podmínkou zákonodárce chrání nezajištěné věřitele. Zpeněžení zajištěného 

majetku může zajištěný věřitel odmítnout alternativně tehdy, dojde-li k plnému uspokojení 

nezajištěných věřitelů zpeněžením ostatního majetku. Hyperocha, která vzniká, je – li výtěžek  

ze zpeněžení zajištěného majetku vyšší než pohledávka zajištěného věřitele, se nevrací 

dlužníkovi, ale slouží k uspokojování pohledávek nezajištěných věřitelů. Je tedy i v zájmu 

nezajištěných věřitelů, aby byl tento majetek zpeněžen, z toho důvodu je zajištěný věřitel 

vázán splněním této nebo předchozí podmínky310.  

 Ačkoli již zajištěný věřitel nemusí podávat pokyn ke zpeněžení, je oprávněn udělovat 

IS i nadále pokyny, např. jakým způsobem má proběhnout zpeněžování. Účelem výše 

uvedené změny bylo urychlit a zefektivnit zpeněžování zajištěného majetku311. IS ale bude          

i po oddlužovací novele vyzývat zajištěného věřitele k udělení pokynu ohledně způsobu 

zpeněžování, stejně jako jej dříve vyzýval k udělení pokynu ke zpeněžení312. Ačkoli tedy výše 

uvedenou změnu ustanovení § 408 odst. 3 IZ vnímá autorka pozitivně, problematickou 

shledává především absenci lhůty pro podání žádosti zajištěného věřitele k nezpeněžování 

majetku sloužícího k zajištění a k udělení pokynu ke způsobu zpeněžování. Dle názoru 

autorky by bylo vhodnější stanovit v tomto ustanovení třicetidenní lhůtu pro podání této 

žádosti, stejná lhůta by byla vhodná i pro udělení pokynu ke způsobu zpeněžení. Lhůta by 

běžela od doručení výzvy IS zajištěnému věřiteli, ve které by IS navrhl i způsob zpeněžení.   

Po jejím uplynutí by se souhlas zajištěného věřitele se zpeněžením i s navrhovaným 

způsobem zpeněžení presumoval.  

 Jiný je režim zpeněžování při řešení úpadku oddlužením – plněním splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Ten oddlužovací novelou změněn nebyl a IS 

zpeněží majetek sloužící k zajištění až na základě žádosti od zajištěného věřitele313. Přeje – li      

                                                 
309 Dle § 414 odst. 3 IZ  
310 MALÝ, M., Mgr., Problematika rozdělení hyperochy vzniklé při zpeněžení zajištěného majetku dlužníka v 
oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, epravo.cz: Březen 2020 [cit. 
31.3.2020], Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/problematika-rozdeleni-hyperochy-vznikle-pri-
zpenezeni-zajisteneho-majetku-dluznika-v-oddluzeni-plnenim-splatkoveho-kalendare-se-zpenezenimmajetkove-
podstaty-110751.html 
311 STRNAD, Z., § 408 – Dispoziční oprávnění k majetku při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty [online]. 
1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
312 BROŽ,, J. § 293 – Pokyny zajištěných věřitelů ke zpeněžení předmětu zajištění. [online]. 1.11.2019 [cit. 
31.3.2020]. Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
313 Dle § 409 odst. 4 IZ 
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si zajištěný věřitel majetek sloužící k zajištění zpeněžit, může tak IS učinit až poté, co je 

pohledávka zjištěna314. Pokud se ale zajištěný věřitel rozhodne zajištěný majetek 

nezpeněžovat v průběhu IŘ, může tak učinit po splnění oddlužení a osvobození od plnění 

zbytku pohledávek, stejně jako je tomu u oddlužení pouze zpeněžením majetkové podstaty315.  

 

2.5.3.  Rozdělení výtěžku zpeněžení 
 

 Po zpeněžení majetku náležícího do majetkové podstaty dlužníka je nutné výtěžek 

přerozdělit. Od 1.6.2019, účinnosti oddlužovací novely, se IS při rozdělování výtěžku již 

neřídí § 305 odst. 2 IZ, jako tomu bylo dříve, jelikož právní úprava oddlužení neobsahovala 

ustanovení, které by tuto problematiku řešilo316. Tato mezera byla výše uvedenou novelou 

vyplněna a tak se pro stanovení pořadí při uspokojování pohledávek uplatní § 398 odst. 4 IZ. 

 Přednostně jsou v oddlužení uspokojovány pohledávky za majetkovou podstatou              

a pohledávky jim postavené na roveň, které jsou uspokojovány kdykoli v průběhu IŘ                

po rozhodnutí o úpadku v plné výši317. Ne vždy ale dlužník disponuje dostatečným majetkem 

k uhrazení veškerých těchto pohledávek, proto zákonodárce stanovil, které tyto pohledávky 

jsou uspokojovány prioritně318: 

 

1. Odměna a hotové výdaje IS, které zahrnují rovněž výdaje na vypracování znaleckého 

posudku, jenž je přílohou zprávy pro oddlužení a také odměna IZ z počtu 

přezkoumaných pohledávek. 

2. Běžné výživné (nikoli dlužné výživné). 

3. Odměna za sepsání návrhu na povolení oddlužení podle § 390a odst. 5 IZ, za dlužníka 

může podat návrh pouze advokát, notář, soudní exekutor, IS nebo akreditovaná 

osoba319. 

4. Záloha na úhradu odměny a náhrady hotových výdajů IS, tuto zálohu musí IS udržovat 

v průběhu IŘ v předepsané výši, může z ní odčerpávat odměnu v měsících, kdy 

                                                 
314 Viz kapitola 2.1.2. Popření přihlášených pohledávek 
315 ERBSOVÁ, H., Mgr., Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 1599 
316 VESELÝ, P., Mgr. HAŠOVÁ, K., Mgr.Předností pohledávky v oddlužení a jejich uspokojování – co soudce, 

to názor. epravo.cz. Listopad 2017 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/prednostni-
pohledavky-v-oddluzeni-a-jejich-uspokojovani-co-soudce-to-nazor-106681.html 
317 Dle § 168 a § 169 IZ 
318 HÁSOVÁ, J. MORAVEC, T. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 
1644 
319 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. MSČR: ©2018 [cit. 21.3.2020]. Dostupné z: 
https://insolvence.justice.cz/sepisovatele-navrhu/ 
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dlužník nesplnil svou povinnost. Popřípadě ji může poměrně rozdělit mezi věřitele    

ke konci IŘ. 

5. Dlužné výživné vzniklé před rozhodnutím o úpadku320 

6. Náklady spojené se správou majetkové podstaty321. 

 

 Po uspokojení těchto pohledávek se poměrem uspokojí i ostatní pohledávky                     

za majetkovou podstatou a poté pohledávky nezajištěných věřitelů. Jak uvádí i Ph.D. Strnad322    

i Mgr. Veselý a Mgr. Hašová323, výčet pohledávek, které jsou uplatňovány přednostně, je 

natolik rozsáhlý, že v prvních měsících oddlužení může nastat situace, kdy nezajištění věřitelé 

neobdrží žádnou splátku na své přihlášené pohledávky.  

 Odlišná je situace pro FO – podnikatele. Ti jsou kromě prioritních pohledávek povinni 

poskytnout navíc nezajištěným věřitelům měsíčně tzv. zálohovou platbu, která je nevratná,      

a také tzv. referenční splátku, jejíž výše je zjišťována na konci zdaňovacího období a která má 

dle názoru autorky charakter nedoplatku nebo naopak přeplatku, podle toho jak by FO – 

podnikatel úspěšný v uplynulém zdaňovacím období. Přeplatek se dlužníkovi nevyplácí, ale 

jeho vznik je důvodem pro snížení zálohové splátky pro budoucí zdaňovací období324.  

  Otázkou je, zda se výše uvedený postup uspokojování prioritních pohledávek použije        

i na řešení úpadku oddlužením – zpeněžením majetkové podstaty, jelikož podle § 398 odst. 4  

ve spojení s odst. 3 IZ by se výše uvedený postup měl použít jen pro řešení úpadku 

oddlužením plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Pokud by        

se neužil postup podle § 398 odst. 4 IZ, analogicky by se použilo § 305 odst. 2 IZ. Dle názoru 

autorky by se mělo použít ustanovení § 398 odst. 3 a odst. 4 IZ, ačkoli z jazykového výkladu       

§ 398 odst. 3 IZ vyplývá, že nikoli.  

 Za velké negativum považuje autorka roztříštěnost a tím vznikající nepřehlednost 

právní úpravy zpeněžování majetkové podstaty a rozdělování výtěžku zpeněžení. 

Roztříštěnost této úpravy se ještě zvýšila po účinnosti oddlužovací novely, jelikož 

zákonodárce stanovil speciální ustanovení pouze pro oddlužení plněním splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a není zcela jisté, jakou právní úpravou se bude 

                                                 
320 STRNAD, Z., § 398 – Způsoby oddlužení [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
321 Dle § 398 odst. 4 IZ 
322 STRNAD, Z. § 398 – Způsoby oddlužení  - tamtéž 
323 VESELÝ, P., Mgr. HAŠOVÁ, K., Mgr., Předností pohledávky v oddlužení a jejich uspokojování – co soudce, 

to názor. epravo.cz. Listopad 2017 [cit. 21.3.2020]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/prednostni-
pohledavky-v-oddluzeni-a-jejich-uspokojovani-co-soudce-to-nazor-106681.html 
324 STRNAD, Z., § 398b – Zpráva pro oddlužení. [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
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řídit zpeněžování majetkové podstaty při oddlužení pouze zpeněžováním majetkové podstaty. 

Zároveň se na oba způsoby oddlužení použijí přiměřeně i ustanovení o účincích prohlášení 

konkursu, což dělá celou úpravu ještě více nepřehlednou.  

 

2.5.3.1. Rozdělení výtěžku po zpeněžení majetku sloužícího k zajištění 
   

 Ačkoli mají zajištění věřitelé právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku 

zpeněženého majetku sloužícího k zajištění, pokud výtěžek nepostačuje k uhrazení odměny 

IS, nákladů na zpeněžení a správu majetku a k uspokojení pohledávky zajištěného věřitele, 

uplatní se § 298 IZ ve spojení s § 167 IZ, kde jsou stanovena pravidla a preference pro 

rozdělování výtěžku. Před uspokojením pohledávky zajištěného věřitele se z výtěžku uhradí 

odměna IS a také náhrada nákladů, vzniklé při zpeněžování ve výši až 5% výtěžku 

zpeněžování a náhradu nákladů, vzniklé při správě majetku až ve výši 4% z výtěžku 

zpeněžování, vyšší náhradu nákladů lze odečíst až na výjimky325 pouze se souhlasem 

zajištěného věřitele326. Od 1.1.2014, kdy nabyla účinnosti novela č. 294/2013 Sb.,                  

se přednostně kromě výše uvedených uspokojí rovněž pohledávka vzniklá v souvislosti          

se správou domu a pozemku, součástí něhož je zpeněžovaná jednotka. Tuto pohledávku lze 

ale uspokojit pouze do výše 1/10 výtěžku zpeněžení, po odečtení výše uvedených náhrad         

a odměny.  

 Od 1.6.2019, účinnosti novely oddlužovací novely, došlo k časovému rozlišení této 

pohledávky. Nahrazením slova „uplatnili“ slovem „přihlásili“ zákonodárce stanovil prioritu 

uspokojení této pohledávky, pokud vznikla před zahájením IŘ. Pokud vznikla až po jeho 

zahájení, pak se tato pohledávka nepřihlašuje, ale uplatňuje v IŘ – předností uspokojení se na 

ni vztahovat nebude327.  

 Zbylý výtěžek vydá IS zajištěnému věřiteli až na základě pravomocného rozhodnutí 

insolvenčního soudu o návrhu IS na vydání výtěžku zajištěnému věřiteli. Než bude vydáno 

toto rozhodnutí, musí být návrh IS na vydání výtěžku zveřejněno v insolvenčním rejstříku, 

ode dne zveřejnění běží lhůta sedmi dnů pro podání námitek, které mohou podat ostatní 

věřitelé. Pokud jsou podány námitky, soud nařídí jednání, během něhož se projednají. 

Konečné rozhodnutí insolvenčního soudu je nutné doručit jednotlivě všem věřitelům, kteří 

podali námitky, dlužníku, IS a zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán. Proti tomuto 
                                                 
325 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.7.2016, sp. zn. 29 NSČR 37/2013 
326 Dle § 298 odst. 2 IZ 
327 KOZÁK, J., ŽIŽLAVSKÝ, M. § 298 – Rozsah uspokojení zajištěných věřitelů. [online]. 1.11.2019 [cit. 
31.3.2020]. Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
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rozhodnutí je odvolání přípustné328. Jestliže zajištěný věřitel nesplnil povinnost uhradit 

polovinu odměny a hotových výdajů za zpracování znaleckého posudku, má IS právo si tuto 

částku odečíst329. 

 

2.5.4. Konečná zpráva a rozvrh 

 

 Dle § 408 odst. 4 IZ je stanoveno, že po zpeněžení majetkové podstaty v oddlužení 

postupuje IS podle ustanovení o konečné zprávě a rozvrhu v konkursu.  Konečnou zprávu 

vyhotovuje IS na elektronickém formuláři, jehož náležitosti provádí vyhláška č. 191/2017 Sb.   

IS zákon neukládá ji vyhotovit a předložit v určité konkrétní lhůtě330, pouze stanovuje,              

že se tak má stát ke konci zpeněžování. Zákonodárce ale rovněž umožnil IS konečnou zprávu 

vyhotovit i v případech, kdy ještě nebyly ukončeny incidenční spory, jejichž výsledek nemá 

podstatný vliv na závěr konečné zprávy a také v případech, kdy nedošlo ke zpeněžení 

veškerého majetku náležícího do majetkové podstaty dlužníka, jde-li o majetek, který může 

být z majetkové podstaty vyňat331.    

 Konečná zpráva musí svým obsahem podávat celkový obraz činnosti IS a především       

v ní musí IS vyčíslit finanční výsledky, jakých bylo v průběhu IŘ dosaženo, a to nejen 

výtěžky ze zpeněžení majetkové podstaty, ale rovněž i náklady vynaložené při správě 

majetku, jde – li o náklady neobvyklé. IS zahrnuje do konečné zprávy i pohledávky                

za majetkovou podstatou a pohledávky postavené jim na roveň a míru jejich uspokojení, které 

již bylo dosaženo a také ty, které ještě zbývá uspokojit. Do konečné zprávy IS zahrne              

i uspokojení zajištěných věřitelů a také míru uspokojení nezajištěných věřitelů podle 

částečného rozvrhu, pokud k němu došlo332. IS zahrne do konečné zprávy i majetek, u něhož 

nedošlo nezpeněžení s odůvodněním, proč k němu nedošlo. IS v konečné zprávě uvede rovněž 

i právní jednání, významná pro průběh IŘ.  Celá konečná zpráva je zakončena stanovením 

částky, která má být rozdělena mezi nezajištěné věřitele333. Ke konečné zprávě IS připojí         

i vyúčtování své odměny včetně vyúčtování hotových výdajů334. 

 Insolvenční soud přezkoumá v rámci dohledové činnosti konečnou zprávu z hlediska 

její formální i věcné správnosti, zjistí – li určité nejasnosti nebo chyby, vyzve IS k jejich 
                                                 
328 Dle § 298 odst. 3, 4, 6 IZ 
329 Dle § 157 odst. 1 ve spojení s § 298 odst. 5 IZ 
330 HÁSOVÁ, J., MORAVEC., T. Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 
1152 
331 Dle § 302 odst. 1 písm. a) a b) IZ 
332 Dle § 301 IZ 
333 Dle § 302 odst. 2 písm. a) – g) ve spojení s o§ 302 odst. 3 IZ 
334 Blíže k odměně IS v kapitole 2.6. Práva a povinnosti IS spojené se splněním oddlužení 
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odstranění, může nařídit i jednání, při kterém se případné nejasnosti vyřeší335. Následně 

zveřejní konečnou zprávu v insolvenčním rejstříku formou vyhlášky. Proti zveřejněné 

konečné zprávě je přípustné podat námitky ve lhůtě patnácti dnů, které budou projednány při 

jednání před insolvenčním soudem. Pokud ale nikdo námitky nepodá, jednání soud nařídit 

nemusí a rozhodne tzv. „od stolu“. Toto rozhodnutí je zveřejněno v insolvenčním rejstříku      

a pokud proti konečné zprávě nebyly podány námitky, pak není přípustné podat odvolání. 

Odvolání je přípustné pouze pokud insolvenční soud konečnou zprávu odmítl nebo ji 

neschválil a nařídil její opravu a také pokud konečnou zprávu schválil po zamítnutí námitky, 

včasně i opožděně podané336. 

 Dle § 398 odst. 8 IZ se v oddlužení postupuje s odchylkami, která zákon stanovuje        

pro režim nepatrného konkursu337. Jednou z důležitých změn oproti běžnému konkursu je 

možnost IS podat s konečnou zprávou i návrh rozvrhového usnesení, insolvenční soud pak 

může spojit rozhodnutí o schválení konečné zprávy s rozvrhovým usnesením338. 

 Návrh rozvrhu výtěžku v sobě nezahrnuje pohledávky za majetkovou podstatou, 

pohledávky postavené jim na roveň a zajištěné pohledávky, jelikož ty jsou uspokojovány již 

v průběhu IŘ339. Všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojí poměrně s ohledem na výši 

jejich pohledávky340. 

 Vydat i provést rozvrh lze i přes neukončení incidenčních sporů nebo podal-li někdo 

z účastníků odvolání proti konečné zprávě341. Pro tento případ je ale nutné počítat s variantou,       

že účastníci bodu v incidenčním nebo odvolacím řízení úspěšní a nechat částku náležející jim 

k uspokojení jejich pohledávek v úschově u insolvenčního soudu. V případě jejich neúspěchu    

se tato částka poměrem rozdělí mezi zbývající věřitele342. 

 Insolvenční soud přezkoumá návrh rozvrhového usnesení z hlediska její formální          

i věcné správnosti343, pokud objeví vady, uloží IS povinnost jej přepracovat. Je-li návrh 

bezchybný, vydá insolvenční soud rozhodnutí o schválení konečné zprávy, jehož součástí je             

i  rozvrhové usnesení, v němž uvedené konkrétní částky náležící jednotlivým věřitelům a také 

                                                 
335 Dle § 304 odst. 1 IZ 
336 KOZÁK, J., § 304 – Projednání konečné zprávy insolvenčního správce. [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. 
Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
337 Dle § 315 IZ 
338 Dle § 315 odst. 1 písm. f) IZ 
339 HÁSOVÁ, J., MORAVEC., T., Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon. 3. vydání. Praha: 2018, str. 
1168 
340 Dle § 306 odst. 3 IZ 
341 Dle § 306 odst. 4 písm. a) a b) IZ 
342 KOZÁK, J., § 306 – Postup po schválení konečné zprávy, rozvrh. [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. 
Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
343 Dle § 306 odst. 2 IZ 
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lhůtu, ve které musí IS tyto částky věřitelům vyplatit, tato lhůta nesmí být delší než dva 

měsíce od právní moci usnesení, může být v odůvodněných případech prodloužena. Toto 

usnesení je zvlášť doručováno dlužníkovi, IS a věřitelům, jichž se rozvrhové usnesení týká. 

Tyto osoby jsou oprávněni podat proti usnesení odvolání344. 

 

2.5.5. Zpráva o stavu řízení 
  

 Konečnou zprávu a návrh rozvrhu usnesení vypracovává IS při řešení úpadku 

oddlužením se zpeněžením majetkové podstaty. Pokud ale dlužník řeší úpadek oddlužením – 

plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, konečná zpráva je 

nahrazena zprávou o stavu IŘ345. Zákon přesně nedefinuje, jaké formální a obsahové 

náležitosti musí tato zpráva splňovat, oproti jiným podáním není ani podávána                        

na elektronickém formuláři, který by byl dostupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti346. 

Přiměřeně se proto na zprávu o stavu IŘ použijí ustanovení o konečné zprávě v konkursu347. 

Konečná zpráva při řešení úpadku konkursem nebo oddlužením – zpeněžením majetkové 

podstaty ale musí být poměrně rozsáhlá a podrobná, jelikož se jedná o dokument shrnující 

celkový průběh konkrétního IŘ. U oddlužení – plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty je ale takovým dokumentem zpráva o splnění oddlužení348, zpráva o stavu 

IŘ je dílčím dokumentem, shrnující ukončení důležité činnosti IS – zpeněžování majetkové 

podstaty dlužníka. Je proto jisté, že tato zpráva bude méně formalizovaná i rozsáhlá, 

nepochybně ale bude muset obsahovat informace o zpeněžovaném majetku a způsobu jeho 

zpeněžení, o dosaženém výtěžku zpeněžování a také vyčíslení nákladů spojených se správou   

a zpeněžením majetkové podstaty a rovněž i vyčíslení odměny a hotových výdajů IS. Zpráva 

o stavu IŘ bude obsahovat i zjednodušený návrh rozvrhového usnesení rozdělení výtěžku 

mezi jednotlivé věřitele. Postup pro projednání i rozhodnutí o zprávě o stavu IŘ je obdobný 

postupu pro projednání a rozhodnutí o konečné zprávě.  

 

                                                 
344 KOZÁK, J., § 307 – Postup při rozvrhu. [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 ve spojení s § 307 odst. 2 a odst. 1 IZ 
345 Dle § 409 odst. 2 IZ 
346 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. MSČR: ©2018 [cit. 25.1.2020]. Dostupné z: 
https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR 
347 Dle § 409 odst. 2 IZ 
348 Blíže k této problematice v kapitole 2.6.2. Zpráva o splnění oddlužení 
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Výtěžek bude rozdělen IS na základě rozvrhového usnesení, mezi nezajištěné věřitele, i zde je 

ale nutné dodržet pořadí uspokojování pohledávek349. 

 

 

2.6. Práva a povinnosti IS spojené se splněním oddlužení 

 

 Pokud dlužník řeší úpadek oddlužením – zpeněžením majetkové podstaty je oddlužení 

splněno poté, co insolvenční soud obdrží zprávu IS o splnění rozvrhového usnesení. Splnění 

je ale rovněž vázáno na povinnost dlužníka splnit všechny povinnosti, které byly stanoveny 

v rozhodnutí o schválení oddlužení, a které musí plnit dle IZ350. To je významný rozdíl oproti 

řešení úpadku oddlužením s plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 

podstaty, ve kterém se otázka splnění povinností dlužníkem posuzuje až při osvobozování 

dlužníka od placení pohledávek351, jelikož splnění oddlužení v tomto případě bere soud pouze 

na vědomí a rozhoduje pouze o nesplnění oddlužení352. Koncepce splnění oddlužení plněním 

splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty byla podstatně změněna 

oddlužovací novelou. Dle důvodové zprávy jde o: „klíčový prvek navrhovaných změn“353
.  

 Pro splnění dlužníka jsou relevantní tři hranice uspokojení nezajištěných věřitelů a to 

100%, 60% a 30%. Pokud dlužník splatí nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné 

výši, oddlužení je tím splněno bez ohledu na to, jestli se tak stalo měsíc nebo tři roky po 

schválení oddlužení. Hranice 60% je posuzována po 3 letech od schválení oddlužení, pokud jí 

dlužník dosáhl, oddlužení je splněno. Hranice 30% je posuzována po pěti letech od právní 

moci rozhodnutí o schválení oddlužení. Pokud dlužník tuto míru uspokojení nezajištěných 

věřitelů nepřekročil, posuzuje insolvenční soud, zda dlužník vynaložil veškeré úsilí, které po 

něm lze spravedlivě požadovat. Pokud tuto hranici překročil, splnění povinnosti dlužníka 

vynaložit toto úsilí se presumuje354. Tato změna je zjevně v souladu s jedním z hlavních účelů 

této novely, který spočívá v: „návratu ekonomicky vyloučených osob do aktivního 

ekonomického života“355
. Pokud by ale z různých důvodů nemohl dlužník plnit své povinnosti 

                                                 
349 MARŠÍKOVÁ, J. JUDr. Zdroje plnění v oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové 
podstaty,  advokatnidenik.cz: Březen 2020 [cit. 22.3.2020], Dostupné z: 
https://advokatnidenik.cz/2020/03/05/zdroje-plneni-v-oddluzeni-splatkovym-kalendarem-se-zpenezenim-
majetkove-podstaty/ 
350 Dle § 412a odst. 2 IZ 
351 STRNAD, Z. § 412a – Splnění oddlužení. [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
352 Dle § 412a odst. 3 IZ 
353 Důvodová zpráva k zákonu č. 31/2019 Sb., Dz 31/2019. Zvláštní část - K bodu 41 
354 Dle § 412a odst. 1 písm. 1) až c) IZ 
355 Důvodová zpráva k zákonu č. 31/2019 Sb., Dz 31/2019. Obecná část 
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a tím by se vystavil riziku zrušení schváleného oddlužení dle § 418 odst. 1 písm. a) IZ, jsou 

zde pro tento případ instituty přerušení a prodloužení průběhu oddlužení356. Především institut 

prodloužení průběhu oddlužení až o šest měsíců by se dle názoru autorky měl uplatňovat 

nejen na návrh dlužníka357, ale i na návrh IS nebo na návrh věřitelů v případě, že dlužník 

nedosáhne hranice uspokojení 30%.  

 Oddlužovací novela rovněž vymezila dvě skupiny osob, na které se vztahuje speciální 

úprava oddlužení, těmito osobami jsou: Dlužníci, kterým vznikl nárok na starobní důchod 

před schválením oddlužení a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení, invalidní 

dlužníci ve druhém nebo třetím stupni, tj. jehož pracovní schopnost klesla minimálně              

o 50%358. Novelou č. 230/2019 Sb., s účinnosti k 1.10.2019, byl tento okruh dlužníků rozšířen 

o dlužníky, u nichž 2/3 pohledávek nezajištěných věřitelů vznikly před dosažením 

osmnáctého roku. V těchto případech je oddlužení plněním splátkového kalendáře splněno po 

třech letech od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení, jestliže oddlužení nebylo 

v uplynulých třech letech zrušeno359. Okruh dlužníků, na které se vztahuje speciální 

„mírnější“ úprava splnění oddlužení se znovu rozšíří o FO – podnikatele, v rámci 

implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o rámcích pro preventivní 

restrukturalizaci a druhé šanci pro podnikatele360. Tato směrnice stanovuje v rámci „druhé 

šance pro podnikatele“ možnost úplného oddlužení do tří let od právní moci rozhodnutí           

o úpadku361. Je ale formulována velice obecně a je tak otázkou, jak nakonec bude 

implementována. 

 

2.6.1.  Zpráva o stavu řízení dle § 36 IZ 

  

 Do 31.5.2019, účinnosti oddlužovací novely, měl IS povinnost podávat insolvenčnímu 

soudu automaticky jednou za tři měsíce zprávu o stavu řízení362 a to i přesto, že v konkrétním 

řízení nedošlo k žádné podstatné změně. Od 1.6.2019 se tato povinnost odlišuje podle toho,       

zda se jedná o způsob řešení úpadku oddlužením nebo konkursem. Je-li prohlášen konkurs, 

povinnost IS se novelou nezměnila. Je-li úpadek řešen oddlužením, pak je zde dle názoru 

                                                 
356 Dle § 412b IZ 
357 Dle § 412b odst. 4 IZ 
358 Dle § 39 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění 
359 Dle § 412a odst. 4 a odst. 6 IZ 
360 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019 o rámcích preventivní 
restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, 
insolvence a oddlužení a o změně směrnice (EU) 2017/1132 (směrnice o restrukturalizaci a insolvenci) 
361 Čl.75., Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019 
362 Dle § 36 odst. 2 IZ ve znění od 1.7.2017 do 31.5.2019 
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autorky možnost dvojího výkladu. Pokud použijeme doslovný jazykový výklad, pak by měl 

IS povinnost podat zprávu automaticky nejméně jednou za tři měsíce dle § 36 odst. 2 IZ           

a zároveň by tato povinnost byla zpřísněna podáním zprávy v případech dle § 36 odst. 3 IZ. 

Názor autorky se ale shoduje s názorem Mgr. Kozáka363, že se jedná o speciální úpravu           

a podle pravidla lex specialis derogat generali má IS povinnost podat neprodleně zprávu o 

stavu řízení pouze v případě, že nastane skutečnost důležitá pro průběh IŘ nebo kterou se 

naplňuje podmínka odůvodňující zrušení schváleného oddlužení, v takovém případě IS rovněž 

uvede, zda doporučuje zrušení a z jakých důvodů364.  

 Po nabytí účinnosti oddlužovací novely je reálně možné, že v případě 

bezproblémového průběhu IŘ řešeného oddlužením nepodá IS žádnou zprávu o stavu řízení. 

To nezpůsobuje žádný problém, dojde - li k uspokojení pohledávek alespoň z 60%. Pokud ale 

insolvenční soud bude posuzovat, zda dlužník vynaložil veškeré úsilí, které po něm lze 

spravedlivě požadovat365, pak se ocitne v poněkud složité situaci, když o průběhu řízení 

nebude IS podána žádná zpráva o průběhu řízení a tudíž nebude mít o průběhu řízení mnoho 

informací. V takovém případě dle názoru autorky bude soud reflektovat názor IS vyjádřeného 

ve zprávě o splnění oddlužení366. Jak uvedl Ph.D. Strnad, těžko si lze představit rozhodnutí    

o nesplnění oddlužení při bezproblémovém průběhu řízení a to i přesto, že nebylo dosaženo 

alespoň 30% uspokojení pohledávek věřitelů367. 

  

2.6.2.  Zpráva o splnění oddlužení 
 

 Zprávu o splnění oddlužení je IS povinen předložit soudu bez zbytečného odkladu368         

po splnění oddlužení nebo po pěti letech od právní moci rozhodnutí o schválené oddlužení369. 

Tato zpráva je důležitým podkladem pro rozhodnutí soudu o tom, zda vzít na vědomí splnění 

oddlužení dlužníka nebo zrušit schválené oddlužení, neplnil – li dlužník řádně své 

povinnosti370. Také je její součástí i doporučení IS, zda má insolvenční soud dlužníka 

osvobodit od placení zbytku pohledávek. Zprávu o splnění oddlužení předkládá IS na 

                                                 
363 KOZÁK, J., § 36 – Povinnosti insolvenčního správce. [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
364 Dle § 36 odst. 3 IZ 
365 Dle § 412a odst. 1 písm. b) a c) IZ 
366 Dle § 413 odst. 3 IZ 
367 STRNAD, Z., Ph.D., JUDr., Ing., MPA. Desatero oddlužovací novely. [online], epravo.cz: Duben 2017 [cit. 
31.3.2020], Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/desatero-oddluzovaci-novely-109074.html 
368 ŘEHÁČEK, O., Ph.D., JUDr. Splnění oddlužení. pravniprostor.cz. Leden 2020 [cit. 31.3.2020],Dostupné z: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/splneni-oddluzeni 
369 Dle § 412a odst. 1 IZ  
370 ŘEHÁČEK, O., Ph.D., JUDr. Splnění oddlužení. tamtéž 
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elektronickém formuláři, náležitosti zprávy o splnění oddlužení jsou stanoveny v § 22 

vyhlášky č. 191/2017 Sb. Zpráva o splnění oddlužení je konečným výstupem činnosti IS 

v konkrétním IŘ, obsahuje celkové finanční zhodnocení, přehled všech pohledávek, včetně 

pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň a také vyčíslení 

odměny IS včetně odměny z výtěžku ze zpeněžování a hotových výdajů IS371. 

 Pokud dlužník řešil úpadek oddlužením – plněním splátkového kalendáře                    

se zpeněžením majetkové podstaty je IS povinen vypracovat a předložit insolvenčnímu soudu 

zprávu o splnění oddlužení i konečnou zprávu a návrh rozvrhového usnesení372. 

 V případě, že dlužník splní řádně a včas všechny své povinnosti, rozhodne insolvenční 

soud společně s rozhodnutím o vzetí na vědomí splnění oddlužení i samostatným výrokem            

o osvobození dlužníka od placení pohledávek. Proti rozhodnutí insolvenčního soudu                    

o neschválení oddlužení nebo o vzetí splnění oddlužení na vědomí je přípustné odvolání IS, 

dlužníka i věřitelů. Právní mocí tohoto rozhodnutí IŘ řízení končí373. Oddlužení ale bude 

splněno až tehdy, bude-li splněn nejen splátkový kalendář, ale bude-li realizováno a ukončeno 

i veškeré zpeněžování374. 

 

2.6.3. Odměna insolvenčního správce 

  

 Odměna IS je prioritní pohledávkou, která je uspokojována první v pořadí z majetkové 

podstaty dlužníka, jestliže je ale majetek patřící do majetkové podstaty nepostačující, uhradí     

se odměna ze zálohy na náklady IŘ375. Pokud nepostačuje k úhradě hotových výdajů                

a odměny IS majetková podstata ani záloha na náklady IŘ, uhradí odměnu až do výše 

50.000,- Kč a hotové výdaje až do výše 50.000,- Kč stát376. 

 Od 1.1.2017, účinnosti novely č. 64/2017 Sb. je odměna IS rozšířena o odměnu               

za přezkum pohledávek dlužníka a to na 25% základní odměny pro odměnu z počtu 

přezkoumaných pohledávek při konkursu. Dle vyhlášky č. 313/2007 Sb.377 za jednu 

                                                 
371 ERBSOVÁ, H.., Mgr., Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon, 3. vydání. Praha: 2018, str. 1626 
372 ERBSOVÁ, H.., Mgr., Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon. tamtéž 
373 STRNAD, Z., § 413 – Rozhodnutí o splnění oddlužení. [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
374 STRNAD, Z., § 409 – Dispoziční oprávnění k majetku při oddlužení plněním splátkového kalendáře se 
zpeněžením majetkové podstaty. [online]. 1.11.2019 [cit. 31.3.2020]. Dostupné z Nové 
ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
375 KOZÁK, J., § 38 – Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce. [online]. 1.11.2019 [cit. 
31.3.2020]. Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
376 Dle § 38 odst. 2 IZ 
377 Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně 
členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů 
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přezkoumanou pohledávku dlužníka při řešení úpadku oddlužením, zařazenou do seznamu 

přihlášek náleží IS odměna 250,- Kč.  

 Výpočet pro stanovení odměny IS za zpeněžení majetku sloužícího k zajištění je stejný 

při řešení úpadku konkursem i oběma způsoby oddlužení. Tento výpočet je stanoven v § 1 

odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb. 

 Při řešení úpadku oddlužením – zpeněžením majetkové podstaty se pro výpočet 

odměny použijí ustanovení vyhlášky č. 313/2007 Sb. o odměně IS při konkursu. Tato odměna 

je hrazena z výtěžku ze zpeněženého majetku, jenž má být rozdělen mezi nezajištěné věřitele 

a minimálně tato odměna činí částku ve výši 45.000,- Kč378. 

 Od 1.6.2019, účinnosti oddlužovací novely, již není možné řešit úpadek oddlužením 

pouze splátkovým kalendářem. Této změně bylo potřeba přizpůsobit i odměnu IS, která              

se vypočítává dle § 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb. Pokud dlužník řeší úpadek oddlužením – 

plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, je odměna IS 

diferencovaná. První část odměny se hradí z výtěžku zpeněžování, určeného k rozdělení mezi 

nezajištěné věřitele, včetně odměny IS. Pro výpočet odměny za zpeněžování při tomto 

způsobu oddlužení se použije odlišná právní úprava § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 

Sb., než je tomu u oddlužení pouze zpeněžením majetkové podstaty, u kterého je odměna 

z výtěžku vypočítána podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb. 

 Druhá část odměny je hrazena měsíčními splátkami dlužníka za každý započatý měsíc 

IŘ, od rozhodnutí o povolení oddlužení až do skončení plnění splátkového kalendáře379. 

Neplnění této povinnosti po dobu delší než 3 měsíce je důvodem pro zrušení schváleného 

oddlužení dle § 418 odst. 1 písm. c) IZ. 

 Jestliže byl IS odvolán nebo zproštěn funkce v průběhu IŘ, podá insolvenčnímu soudu 

neprodleně po právní moci rozhodnutí o odvolání nebo zproštění z funkce zprávu o činnosti. 

Součástí této zprávy je i vyúčtování hotových výdajů a odměny IS. O této zprávě soud 

rozhoduje obdobným způsobem, jakým rozhoduje o konečné zprávě. Pokud to umožňuje stav 

IŘ, měl by o zprávě soud rozhodnout v průběhu IŘ380. 

  

 

 

 

                                                 
378 Dle § 3 odst. 1 ve spojení s § 1 odst. 2 a 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. 
379 Dle § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 313/2007 Sb. 
380 KOZÁK, J., § 38 – Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce. [online]. 1.11.2019 [cit. 
31.3.2020]. Dostupné z Nové ASPI: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/44000/1/2 
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Závěr 

 

 Cílem této diplomové práce je rozbor postupu IS od rozhodnutí o úpadku dlužníka až 

po splnění oddlužení a osoby IS, včetně kvalifikačních a jiných předpokladů, které musí 

splňovat.  Smyslem této diplomové práce je nejen prezentovat postup IS, ale též uvažovat nad 

změnami, které nová právní úprava přinesla a jaké dopady bude mít na průběh IŘ, případně 

navrhnout určité změny v právní úpravě, které by mohly zvýšit efektivnost IŘ nebo 

přehlednost IZ. 

 

 Oddlužení je důležitým právním institutem, kterého hojně využívají osoby v dluhové 

pasti. I přes existenci exekučního řízení je často jediným a posledním způsobem, který 

umožňuje dluhovou past vyřešit. Z toho důvodu by si oddlužení zasloužilo mnohem 

propracovanější a jednotnější právní úpravu. Největším nedostatkem právní úpravy oddlužení 

shledává autorka především v její nepřehlednosti. Ta je očividná především u zpeněžování 

majetkové podstaty dlužníka v oddlužení, jelikož právní úprava není ucelená a je roztroušena 

do ustanovení § 398, § 408 i § 409 IZ. Navíc v § 409 odst. 1 IZ obsahuje odkaz na § 408 IZ a 

ten odkazuje na použití ustanovení o konkursu. Větší přehlednosti oddlužení by jistě prospělo 

i sjednocení právní úpravy pro oba způsoby oddlužení.  

  

 Ačkoliv autorka nesouhlasí se zrušením 30% hranice uspokojení pohledávek věřitelů 

jako podmínku pro splnění oddlužení, jelikož lze předpokládat, že oddlužení splní a bude 

osvobozen od placení pohledávek i dlužník, který tuto 30% hranici nepřekročí381, celkově 

hodnotí přijetí oddlužovací novely pozitivně. Zdařilým hodnotí autorka především stanovení 

prioritních pohledávek382, které musí být dlužníkem uhrazeny každý měsíc v oddlužení a mezi 

které patří kromě odměny a náhrady hotových výdajů IS i výživné a splátka na pohledávky 

nezajištěných věřitelů. Pozitivně autorka hodnotí i zavedení ochrany obydlí dlužníka a rovněž 

i výjimky z této ochrany pro případ řešení úpadku oddlužením – splátkovým kalendářem se 

zpeněžením majetkové podstaty. 

 

 IS má v IŘ nezastupitelnou roli, kdy dohlíží na plnění povinností dlužníkem, přičemž 

musí hájit zájmy dlužníka i věřitelů, zároveň ale není zástupcem nikoho z nich. S ohledem na 

nepřehlednost IZ a jeho častou novelizaci (celkový počet novel je 35), spojené s velmi 

                                                 
381 Viz Kapitola 2.6. Práva a povinnosti IS spojené se splněním oddlužení  
382 Viz Kapitola 2.4.3. Dispoziční oprávnění při plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty 
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rozsáhlou judikaturou, která je v určitých otázkách nejednotná, je někdy pozice IS opravdu 

nezáviděníhodná.   
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Postavení insolvenčního správce v oddlužení 
 

ABSTRAKT 

 

 Insolvenční správce má v insolvenčním řízení nezastupitelnou roli. Nejedná se ani    

o zástupce dlužníka ani věřitelů, musí ale hájit zájmy obou stran a směřovat insolvenční 

řízení tím směrem, aby byl naplněn jeho účel. Účelem insolvenčního řízení je dosáhnout 

co největšího uspokojení věřitelů bez toho, aby byl některý z účastníků řízení 

nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn383. Cílem této diplomové práce      

s názvem „Postavení insolvenčního správce v oddlužení“ je komplexně zanalyzovat 

postup insolvenčního správce, jeho úlohu a činnost v oddlužení. Vedlejším předmětem 

diplomové práce je zhodnocení právní úpravy oddlužení, která byla podstatným 

způsobem změněna novelou č. 31/2019 Sb. Vlastní text diplomové práce je rozdělen na 

dvě části, na část teoretickou a praktickou. První, teoretická část je rozdělena do čtyř 

kapitol, ve kterých je podána charakteristika osoby insolvenčního správce, včetně jeho 

postavení vůči jiným subjektům v insolvenčním  řízení. V druhé a třetí kapitole je 

specifikován proces vydávání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce, včetně 

podmínek, které pro vydání povolení musí splňovat. Ve čtvrté kapitole poskytuje práce 

čtenáři vhled do procesu ustavování insolvenčních správců pro jednotlivá insolvenční 

řízení. Druhá, praktická část diplomové práce je rozdělena do 6 šesti kapitol, které 

poskytují komplexní rozbor činnosti insolvenčního správce v oddlužení. Pořadí kapitol 

je koncipováno z časového hlediska, od rozhodnutí o úpadku dlužníka po splnění 

oddlužení. Tato část diplomové práce zahrnuje v jednotlivých kapitolách komparaci 

obou způsobů oddlužení – samostatného zpeněžování majetkové podstaty a  plnění 

splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a rovněž i komparaci činnosti 

insolvenčího správce v oddlužení od konkursu. Svým obsahem je tato část stěžejní částí 

celé diplomové práce. 
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Legal possition of the insolvency administrator in debt reliéf 

 

Abstract 
 
 

An insolvency administrator has an irreplaceable role in the insolvency proceedings. He 

isn´n an lawyer of debtor or creditors. However, he has to defend a legal interests both 

of them and to direct insolvency proceedings in such a way that its purpose is fulfilled. 

The purpose of the insolvency proceedings is to achieve the greatest satisfaction of 

creditors without any unjustly harmed or unlawfully favored party. The aim of this 

diploma thesis called „Legal possition of the insolvency administrator in debt relief“ is 

to comprehensively analyze the insolvency administrator´s procedure, its role and 

activity in debt relief. The secondary subject of the thesis is the evaluation of the debt 

relief legislation, which was substantially amended by an amendment No. 31/2019 Sb. 

Text of the thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Initial part is 

divided into four chapters, in which the characteristics of the insolvency administrator, 

including his position towards other entities in insolvency proceedings. The second and 

third chapters specify the process of issuing the insolvency administrator´s license, 

including the conditions they must fulfill in order to be authorized. The fourth chapter 

gives the reader insight into the process of establishing insolvency administrators for 

individual insolvency proceedings The second, practical part of the thesis is divided into 

six chapters, which provide a comprehensive analysis of the insolvency administrator in 

debt relief. The order of chapters is drawn up in terms of time, from the decision on the 

debtor's bankruptcy to the discharge of debt relief. This part of the thesis includes in the 

individual chapters a comparison of both methods of debt reliéf - independent 

liquidation of assets and fulfillment of repayment schedule with liquidation of assets as 

well as a comparison of the insolvency administrator´s performance in bankruptcy 

reliéf. The content of this part is the core part of the whole thesis. 
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	b) Získáním nového povolení
	c) Marným uplynutím lhůty pro vydání povolení
	1.2.2.1. Vydání povolení
	Získáním povolení po splnění podmínek je dle názoru autorky nejčastějším způsobem získání povolení. Jedná se o obecný způsob, ostatní dva způsoby jsou speciální a nastupují v praxi až v případech, kdy dojde k nesplnění povinností, ať Ministerstvem s...
	V § 8 zákona o InsS jsou taxativně vymezeny podmínky, které musí splňovat IS – v.o.s., svým obsahem jsou podobné podmínkám, které musí splňovat IS – FO, liší                  se především ve věcech, ve kterých se úprava přizpůsobuje tomu, že v.o.s. ...
	V § 3 odst. 3 zákona o InsS je stanovena možnost vydání povolení k výkonu činnosti        i v.o.s, nezapsané do veřejného rejstříku. Problematickým se zdá především s ohledem na § 5 odst. 1 písm. c) zákona o InsS, jelikož společnost, která není zaps...
	1.2.2.2. Nové povolení
	V § 6a zákona o InsS je upravena možnost získání nového povolení. Nové povolení je vydáno Ministerstvem spravedlnosti v případě, že IS - FO projeví vůli pokračovat ve výkonu činnosti IS, nepodá ale řádně žádost o prodloužení platnosti povolení a neuh...
	V § 8a zákona o InsS  je upravena možnost vydání nového povolení i pro IS – v.o.s. Toto nové povolení je obsahově odlišné od nového povolení uvedeného v § 6a, jelikož zatímco se žádost o vydání nového povolení dle § 6a zákona o InsS vztahuje k uplynu...
	1.2.2.3. Vznik povolení dle § 8a insolvenčního zákona
	1.3. Zánik oprávnění k výkonu činnosti
	1.3.1. Pozastavení oprávnění k výkonu činnosti
	Tímto institutem reaguje zákonodárce na vznik objektivní skutečnosti, která má pouze přechodný charakter a brání výkonu činnosti IS nebo ohrožuje důvěru v řádný výkon činnosti IS . Pozastavení oprávnění k činnosti nastává ex lege a to k okamžiku vzni...
	Dle § 11 zákona o InsS nesmí po dobu pozastavení oprávnění k výkonu činnosti vykonávat výkon činnosti IS, výjimkou je pozastavení oprávnění dle § 9 odst. 1 písm. d) zákona o InsS, kdy je pozastaveno oprávnění IS, který vykonává činnost IS jako ohláše...
	Pozastavení oprávnění IS může nastat i rozhodnutím, v § 10 odst. 1 IZ je stanovena pravomoc Ministerstva spravedlnosti k vydání rozhodnutí v případě, že nastane skutečnost vymezená zákonem , nikoli ale povinnost k jeho vydání. V tomto se rozchází náz...
	1.3.2.  Zrušení povolení
	V § 13 zákona o InsS je upravena pravomoc Ministerstva spravedlnosti zrušit povolení k výkonu činnosti IS a to ze dvou důvodů: pokud IS přestane splňovat podmínky, které musel jako žadatel splňovat, když o vydání povolení žádal, druhým důvodem je por...
	Pokud IS přestane splňovat podmínky, stanovené pro IS – FO v § 6 odst. 1 zákona       o InsS a pro IS – v.o.s. v § 8 odst. 1 zákona o InsS. Pro tento případ nemá Ministerstvo spravedlnosti žádný prostor pro použití správního uvážení, jestliže IS přes...
	Na rozdíl od úpravy zrušení povolení dle § 13 odst. 1 zákona o InsS, rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti na základě správního uvážení . Jestliže IS závažně nebo opakovaně poruší povinnosti plynoucí z IZ, zákona o InsS nebo kontrolního řádu, neznamen...
	Důsledkem zrušení povolení je, že IS přestává být IS a nemůže tak být ustavován           do nových IŘ, a to včetně postupu podle § 29 IZ, kdy je ustanoven nový IS na schůzi věřitelů    po odvolání předcházejícího IS, ustanoveného insolvenčním soudem...
	1.3.3. Zánik povolení ze zákona
	Zánik práva k výkonu činnosti IS upravuje zánik oprávnění k výkonu činnosti IS ex lege, tj. k okamžiku vzniku určité skutečnosti nebo uplynutím času. Skutečnosti, se kterými zákonodárce spojuje zánik oprávnění, jsou vymezeny taxativně  a jsou jimi sm...
	S ohledem na ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) zákona o InsS: „byl – li zbaven způsobilosti k právnímu jednání…“ je zjevné, že zákon o InsS dosud nezměnil toto ustanovení, aby odpovídalo úpravě omezení svéprávnosti dle § 55 OZ. Od účinnosti OZ nelze F...
	Důsledky zániku povolení dle § 12 zákona o InsS jsou stejné jako u zrušení povolení. IS už není IS a nemůže tak být ustavován v nových IŘ, včetně postupu podle § 29 IZ. Důsledkem zrušení povolení je i bezodkladné odvolání z funkce IS dle § 31 odst. 4...
	1.4. Ustanovení IS soudem
	1.4.1.  Podjatost IS
	IS je vyloučen z funkce, pokud existuje důvod k pochybnostem o jeho nepodjatosti. Tyto podmínky jsou totožné s podmínkami uvedenými v § 14 odst. 1 OSŘ, kde je upraveno vyloučení soudců a přísedících. IS má povinnost neprodleně oznámit insolvnčnímu sou...
	Z IZ vyplývá, že okolností, způsobující pochybnosti o nepodjatosti je určitý vztah IS k věci IŘ nebo osobám účastníků. Pokud je IS ve formě v.o.s., pak je dána pochybnost o jeho nepodjatosti, jestliže je takový vztah u společníka v.o.s. ustanoveného I...
	Doručením oznámením o pochybnostech o své nepodjatosti, ve které IS uvede             i důvody, není IS automaticky odvolán z funkce. Insolvenční soud oznámení vyhodnotí           a usnesením rozhodne o odvolání, existují-li důvodné pochybnosti o podj...
	Není ale nutné IS vždy IS odvolávat z funkce i přesto, soud shledal pochybnost              o podjatosti za důvodnou. Situaci lze řešit ustanovením odděleného IS, který bude vykonávat funkci IS v přesně vymezeném rozsahu, v jakém nemůže funkci vykonáv...
	Otázkou podjatosti se Nejvyšší soud zabýval i v dalších případech. V řízení vedeném      pod sp.zn. 29 NSČR 103/2015 Nejvyšší soud vyloučil z funkce IS, z důvodu jeho podjatosti, která byla dána poměrem k věřiteli, který měl výrazný vliv na chod IŘ a ...
	2. Práva a povinnosti IS v oddlužení
	2.1. Přezkum přihlášených pohledávek
	Akreditační i oddlužovací novela jsou jasným ukazatelem postupujícího trendu přenosu agendy a především povinností v rámci IŘ z přetížených insolvenčních soudů na IS. Do 1.7.2017, kdy akreditační novela nabyla účinnosti, bylo stejně jako u konkursu n...
	Věřitelé jsou insolvenčním soudem vyzváni k přihlašování pohledávek samostatným výrokem v rozhodnutí o úpadku . Věřitelé ale mají právo podat přihlášku už po zahájení IŘ    dle, tj. po doručení insolvenčního návrhu insolvenčnímu soudu . Dle názoru au...
	Přihlášky pohledávek musí splňovat obecné náležitosti podání dle § 42 odst. 4 OSŘ          a také náležitosti uvedené v § 8 vyhlášky č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení (dále je „vyhláška č....
	V některých případech je pohledávka věřitele v oddlužení uspokojována i přesto,           že nepodali přihlášku pohledávky . Mezi tyto případy patří uplatňování pohledávek                  za majetkovou podstatou a pohledávky postavené jim na roveň, ...
	Kromě výše uvedených pohledávek nemusí věřitel přihlašovat pohledávku i v dalších případech a bude se na něj hledět jako na přihlášeného věřitele. Těmito případy je zvláštní případ navrácení plnění oprávněným osobám z neúčinných právních úkonů  poté,...
	2.1.1.  Přezkumné jednání
	Jak uvedla JUDr. Mlčochová: „Na insolvenčního správce jsou tak při přezkoumávání jednotlivých pohledávek kladeny vysoké nároky, neboť musí být v relativně krátké době schopen řádně posoudit přihlášené nároky věřitelů“  .
	V rámci třicetidenní lhůty pro vypracování zprávy pro oddlužení, zprávy o přezkumu   a soupisu majetkové podstaty je IS povinen se setkat s dlužníkem, přičemž je vyžadována osobní účast IS. Třicetidenní lhůtu lze na základě žádosti IS přiměřeně prodl...
	Před osobní schůzkou s dlužníkem vypracuje IS seznam přihlášených pohledávek,          ve kterém uvede stanoviska k jednotlivým pohledávkám, zda je popírá či nikoli. Pohledávky     za majetkovou podstatou, pohledávky postavené jim na roveň, pohledávk...
	Přezkumné jednání je touto osobní schůzkou ukončeno, tudíž i stanoviska IS jsou      po této schůzce již neměnná. Jelikož je ale možné, že se IS na osobní schůzce dozví skutečnosti důležité pro IŘ, lze schůzi s dlužníkem odročit. Pak se konec přezkum...
	2.1.2.  Popření přihlášených pohledávek
	Do 30.3.2011, účinnosti novely č. 69/2011 Sb., měl oprávnění k popření přihlášených pohledávek pouze IS a dlužník . Na tuto mezeru v zákoně upozornil Ústavní soud, který poukázal na právo věřitele na ochranu základního práva na vlastnictví (majetek) ...
	U pohledávky lze popřít její pravost, výši a pořadí. Není vyloučeno, aby byla jedna pohledávka popřena z více důvodů . Důvodem pro popření pravosti pohledávky je její promlčení, zánik, nebo že vůbec nevznikla (§ 193 IZ). Zajímavá je situace, kdy dojd...
	Pokud lze ale namítat, že pohledávka nevznikla, byla promlčena nebo zanikla pouze pro část pohledávky, pak je potřeba popřít výši pohledávky, nikoli pravost . U popření výše lze namítat pouze, že dlužníkův závazek by měl být nižší, než je uvedeno v p...
	Pro popírání pohledávek je důležité nejen, která oprávněná osoba pohledávku popírá,    ale také zda se jedná o pohledávku vykonatelnou nebo nevykonatelnou. V § 198 IZ je upraven postup věřitelů, kteří přihlásili nevykonatelnou pohledávku, kterou IS v...
	Popře-li IS vykonatelnou pohledávku, je to on, kdo podává žalobu na určení ve lhůtě třiceti dnů od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu insolvenčnímu soudu,     a to proti věřiteli, který pohledávku přihlásil. Jestliže má IS pochybnos...
	Chce-li věřitel popřít pohledávku jiného přihlášeného věřitele, musí tak učinit            do deseti dnů po uplynutí dvouměsíční lhůty pro přihlašování pohledávek na formuláři, který je ke stažení na stránkách Ministerstva spravedlnosti . Tento formu...
	Popření přihlášené pohledávky dlužníkem má podobné účinky jako popření IS, pokud    by se chtěl ale věřitel popěrnému úkonu bránit, musí žalobu na určení podat proti dlužníkovi. Lhůta pro podání žaloby běží ode dne, kdy nastaly účinky schváleného odd...
	Věřitel, dlužník i IS mohou vzít incidenční žalobu zpět, pohledávka je pak považována za zjištěnou. Pohledávka je zjištěna i v případě, že bylo o žalobě insolvenčním soudem rozhodnuto, jestliže byla incidenční žaloba odmítnuta nebo zamítnuta nebo jes...
	2.1.3. Zpráva o přezkumu
	Součástí zprávy o přezkumu je seznam přihlášených pohledávek, záznam z osobní schůzky s dlužníkem a doklad o písemném vyrozumění věřitelů, že jejich pohledávky byly popřeny. Spolu se zprávou o přezkumu IS předloží zprávu pro oddlužení a soupis majetk...
	Insolvenční soud zprávu, která splňuje podmínky bezchybnosti, zveřejní v insolvenčním rejstříku formou vyhlášky a uvědomí účastníky IŘ o právu podat námitky proti zprávě o přezkumu ve lhůtě sedmi dnů od zveřejnění. Je vyloučeno podání námitek proti p...
	Výše uvedený postup se vztahuje i na zprávu pro oddlužení. O zprávě o přezkumu musí ale insolvenční soud rozhodnout vždy, i tehdy, když nebyla podána žádná námitka,       na rozdíl od zprávy pro oddlužení . O zprávě o přezkumu může insolvenční soud r...
	2.2. Neplatnost a neúčinnost právních úkonů dlužníka, učiněných před rozhodnutím o úpadku
	Smyslem ustanovení o neplatnosti a neúčinnosti právních jednání je ochrana věřitelů před jednáním dlužníka, kterým snižuje svůj majetek, náležící po zahájení IŘ do majetkové podstaty dlužníka a ze kterého jsou uspokojovány závazky dlužníka . Od účinn...
	2.2.1.  Neúčinnost právního jednání dlužníka
	Neúčinným právním jednáním není pouze jednání, kterým se dlužník snaží snížit uspokojení věřitelů, ale také zvýhodňující právní jednání vůči jednomu z věřitelů, které má      za následek snížení uspokojení ostatních věřitelů, takového jednání se může...
	a) Právní jednání bez přiměřeného protiplnění
	b) Zvýhodnění věřitele na úkor ostatních věřitelů
	c) Úmyslně zkracující právní jednání
	Pozbytí platnosti právního jednání působí absolutně proti všem . Jestliže pozbude právní jednání účinnosti, ale ne platnosti, vztahuje se tato neúčinnost pouze na konkrétní osoby, tyto osoby jsou na základě pravomocného rozhodnutí povinny vydat plněn...
	Neúčinností právního jednání se zabýval Nejvyšší soud v mnoha případech, Zajímavým je dle názoru autorky vývoj judikatury při řešení otázky, zda má IS povinnost popřít pohledávku při přezkumu pohledávek, pokud je zde důvod pro popření pořadí, výše ne...
	2.2.1.1.  Právní jednání bez přiměřeného protiplnění
	Tato skutková podstata se vztahuje na případy právního jednání, jehož plnění ze strany dlužníka bylo bezúplatné nebo dosahovalo hodnoty, jež byla podstatně nižší, než je obvyklá cena . Je na IS, aby prokázal, že poskytnuté protiplnění neodpovídá obvy...
	Zákonodárce ale rovněž vymezil v § 240 odst. 4 IZ případy, které nebude bráno          za plnění dlužníka bez získání přiměřeného protiplnění a to i přes to, že ve skutečnosti opravdu dlužník žádné protiplnění nezíská. Jsou jimi plnění uložené právní...
	Tuto skutkovou podstatu dlužník naplní i opomenutím .
	2.2.1.2.  Zvýhodnění věřitele na úkor ostatních věřitelů
	Úprava neúčinnosti zvýhodňujícího právního jednání je v mnohém podobná úpravě právního jednání bez přiměřeného protiplnění dle § 240 IZ a to především ve lhůtě       pro odporovatelnost, která je dána pro osoby blízké a koncern, jehož součástí je i d...
	2.2.1.3.  Úmyslně zkracující právní jednání
	Tato skutková podstata se od dvou předchozích značně liší. Především je vyžadováno úmyslné jednání dlužníka a také není požadováno, aby se dlužník nacházel v úpadku nebo aby toto úmyslné jednání k úpadku vedlo. Hlavním kritérium pro odporovatelnost k...
	2.2.2.  Neplatnost právního jednání dlužníka
	O neplatnosti právního jednání dlužníka rozhoduje výlučně insolvenční soud. Výjimka                je stanovena v § 232 IZ pro případ, kdy o neplatnosti rozhodl soud a toto rozhodnutí nabylo právní moci ještě před zahájením IŘ. Insolvenční soud ale n...
	Na rozdíl od právní úpravy neúčinnosti právního jednání není u právní úpravy neplatnosti vyloučeno, aby bylo rozhodnuto o neplatnosti i neúčinnosti právního jednání. V takovém případě se uplatní zásada přednosti neplatnosti před neúčinností a použije...
	Pokud nabude rozhodnutí o neplatnosti právní moci, má oprávněná osoba právo             na vydání prospěchu, získaného z neplatného jednání. Pokud ale nedošlo k obohacení majetkové podstaty dlužníka nebo žádá-li oprávněná osoba vydat více, než činí t...
	2.3. Zjišťování a soupis majetkové podstaty
	Majetkovou podstatou se rozumí „majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů“ . Jde o důležitý institut, který je charakteristickým znakem insolvenčního práva. Proto je v IZ tomuto institutu věnována celá Hlava VI. Majetková podstata. Do majetko...
	Dále je v § 206 uveden demonstrativní výčet, co majetkovou podstatu tvoří.                  Do majetkové podstaty může náležet i majetek jiných osob než jen dlužníka, typickým příkladem je plnění z neúčinných právních jednání. Majetek jiných osob al...
	Do majetkové podstaty nenáleží věci a příjmy vymezené v § 207a § 208 IZ. Příjmy náleží do majetkové v té míře, v jakém z nich lze uspokojit přednostní pohledávky v exekučním řízení anebo při výkonu rozhodnutí. Pro získání této částky použijeme ustano...
	2.3.1. Zjišťování majetkové podstaty
	Povinností IS je zjišťovat majetek a to bez ohledu na to, zda je osobou s dispozičním oprávněním či nikoli. Tuto činnost vykonává IS již od svého ustanovení a musí se přitom řídit pokyny insolvenčního soudu. Povinnosti zároveň odpovídá i právo IS pož...
	Současně s insolvenčním návrhem podává dlužník insolvenčnímu soudu i seznam majetku . Dlužník má povinnost v tomto seznamu uvést jednotlivě svůj majetek včetně jeho odhadované hodnoty. Jestliže dlužník odhaduje u majetku nulovou hodnotu, ačkoli se ob...
	Tento seznam je pak východiskem pro zjišťování majetku. IS ale musí jít nad rámec tohoto seznamu a zjišťovat, zda neexistuje i jiný majetek, který v seznamu dlužník neuvedl.     Při tomto zjišťování má IS právo na součinnost nejen od dlužníka, ale i ...
	2.3.2. Nařízení prohlídky dle § 212 IZ
	IS má právo na vstup do míst, kde se nachází majetek dlužníka, toto právo neznamená pouze povinnost dlužníka strpět tento zásah do domovní svobody , ale i aktivní součinnost dlužníka  spočívající především v komunikaci s IS a zpřístupnění těchto míst...
	Jestliže situace v průběhu IŘ dospěje až k nařízení prohlídky insolvenčním soudem,                       je předpokládatelné, že nastanou problémy i na místě prohlídky, z toho důvodu je vhodné,        aby se prohlídky zúčastnila i třetí osoba . O pro...
	Originál protokolu předává IS insolvenčnímu soudu, sám si nechává pouze opis a další opis zasílá dlužníkovi. Nebyl – li dlužník přítomný při prohlídce, zašle mu IS kromě opisu protokolu i usnesení o nařízení prohlídky .
	2.3.3. Soupis majetkové podstaty
	Stejně jako je tomu u zjišťování majetku dlužníka, je i pořízení soupisu majetkové podstaty, včetně provádění jeho změn v průběhu IŘ výlučně v kompetenci IS , bez ohledu na to, zda je osobou s dispozičním oprávněním. Soupis majetkové podstaty se vyho...
	Jak uvádí Mgr. Taranda , IS je oprávněn měnit soupis majetkové potřeby kdykoli v průběhu IŘ podle potřeb v konkrétním řízení. Jsou zde ale výjimky a to pro případ vynětí majetku ze soupisu, které může uplatnit dlužník, nebo IS. Druhou výjimkou je náv...
	V soupisu majetkové podstaty musí IS uvést každou složku dlužníkova majetku jednotlivě a identifikovat ji. Nároky na identifikaci se liší v závislosti na tom, zda se jedná      o věc nemovitou či movitou, genericky nebo individuálně určenou. Povinnos...
	Majetek se obvykle oceňuje obvyklou cenou , výjimkou je případ, kdy je určen nebo ustanoven znalec. Znalecký posudek nechá IS vypracovat v případě těžko ocenitelného majetku, IS ale musí zohlednit bilanci nákladů a výnosu ze zpeněžení a také v přípa...
	K soupisu majetkové podstaty IS obligatorně připojí list vlastnictví, vlastní – li dlužník nemovitost a písemné prohlášení dlužníka o úplnosti a správnosti soupisu, požádal-li o to IS. Dlužník může písemně odmítnout prohlášení podepsat, pokud uvede d...
	2.3.4.  Zpráva pro oddlužení
	Ve zprávě pro oddlužení IS zhodnotí předpokládané plnění věřitelům v rámci jednotlivých způsobů řešení oddlužení, IS je povinen učinit tak srozumitelně, přezkoumatelně    a relativně důkladně. Účelem takto detailní zprávy je především stanovení co ne...
	Jak uvedl i Ph.D. Strnad, problémovým pro přesnost odhadu uspokojení není pouze neočekávatelná změna v životě dlužníka, která má vliv na jeho příjem, ale také přesnost znaleckého posudku, kdy není nijak výjimečné, že se tržní cena a cena uvedená ve z...
	2.4. Nakládání s majetkovou podstatou a její správa
	V § 2 písm. f) IZ je obsažen výklad pojmu osoby s dispozičními oprávněními, kterou se pro účel IZ rozumí: „Osobou s dispozičními oprávněními osoba, které v průběhu insolvenčního řízení přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně všech oprá...
	2.4.1.  Nakládání s majetkovou podstatou před schválením oddlužení
	Dispoziční právo k majetku dlužníka náleží v době do rozhodnutí o úpadku               do účinnosti rozhodnutí o schválení oddlužení dlužníkovi . Dlužník je ale omezen v nakládání se svým majetkem již od okamžiku, kdy nastanou účinky zahájení IŘ. Úče...
	Obecné omezení dlužníka nastává ex lege zveřejněním rozhodnutí o zahájení IŘ .      Od 1.6.2019, kdy nabyla účinnosti oddlužovací novela, má soud tři dny na zveřejnění rozhodnutí o  zahájení IŘ od doručení insolvenčního návrhu soudu, do 31.5.2019 měl...
	Omezit dlužníka při nakládání se svým majetkem lze i na základě předběžného opatření soudu, které je účinné od zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Insolvenční soud předběžné opatření vydá zejména v případech, kdy se jeví výše uvedené omezení nedosta...
	Ex lege nastávají i účinky uvedené v § 109 IZ, ty nepostihují pouze dlužníka, ale i jeho věřitele. Tímto účinkem je, že od okamžiku zahájení IŘ uplatňuje věřitel svůj nárok přihláškou pohledávky, nikoli žalobou u soudu. Nelze také provést exekuci neb...
	2.4.2.  Dispoziční oprávnění při zpeněžování majetkové podstaty
	Řeší – li dlužník úpadek zpeněžením majetkové podstaty, pak od účinnosti rozhodnutí      o schválení oddlužení přechází dispoziční právo k majetkové podstatě na IS . Součástí této majetkové podstaty je nejen majetek, který do ní již patří, ale i maje...
	Dispoziční oprávnění IS se ale nevztahuje na majetek, který dlužník získá až po právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení. K tomuto majetku má dispoziční oprávnění dlužník        a vztahují se na něj účinky spojené se zahájením IŘ, nelze tedy prov...
	Dispoziční právo k zajištěnému majetku náleží IS a to bez ohledu na to, jakým způsobem řeší dlužník svůj úpadek .
	2.4.3.  Dispoziční oprávnění při plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty
	Dispoziční právo v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením - zpeněžením majetkové podstaty se oddlužovací novelou nezměnilo, dispoziční právo k majetkové podstatě náleželo již před touto novelou IS. Jinak je tomu ale u řešení úpadku oddlužením - pl...
	K příjmům, které dlužník získá od schválení oddlužení, má dispoziční oprávnění dlužník. Stejně tomu tak bylo i před oddlužovací novelou . Přesto je dlužníkovo právo       na nakládání s majetkovou podstatou omezeno, jelikož musí splňovat povinnosti v...
	Před účinností oddlužovací novely musel dlužník doložit, že je schopen za šedesát měsíců uspokojit pohledávky věřitelů alespoň na 30% , tato hranice ale byla mnohým dlužníkům překážkou k tomu, aby svou zadluženost mohli řešit oddlužením. Proto zákono...
	- Měsíční záloha na odměnu a hotové výdaje IS, ve výši 1.089,- Kč u oddlužení jednotlivce a ve výši 1.663,- Kč při společném oddlužení manželů
	- Výživné
	- Odměna za sepis a podání insolvenčního návrhu
	- Měsíční splátky věřitelům, které nesmí být nižší než je měsíční záloha na odměnu a hotové výdaje IS .
	Pokud lze předpokládat, že dlužník nebude schopen tyto pohledávky plnit, je to důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Pokud ale dlužník nebude schopen tyto pohledávky plnit v důsledku okolností, jež zavinil, až v průběhu IŘ, je to důvode...
	Dlužník má povinnost vydat majetek, jenž patří do majetkové podstaty IS.                 Do majetkové podstaty patří ale i obydlí dlužníka, které je při řešení úpadku plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty chráněno , ovšem ne ...
	2.4.4.  Správa majetkové podstaty
	V § 36 odst. 1 IZ je stanovena povinnost IS postupovat při výkonu své funkce svědomitě a s odbornou péčí, tato povinnost se uplatní i při nakládání, zpeněžování a správě majetkové podstaty. Správa zajištěného a zpeněžovaného majetku, který je součást...
	V § 230 odst. 1 IZ jsou obecně vymezená jednání, která by měla být prováděna nebo kterých by se měl při správě majetku IS zdržet. Tento výčet je pouze demonstrativní . Společným znakem těchto jednání bude především povinnost spravovat majetek tak, ab...
	U správy majetku sloužícího k zajištění se musí IS řídit pokyny zajištěného věřitele, pokud je zajištěných věřitelů více, uděluje pokyn věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje jako první v pořadí. Je-li ale více zajištěných věřitelů k témuž majetku, ...
	2.5. Zpeněžení majetkové podstaty
	Část Druhá, Hlava V. Oddlužení IZ neobsahuje samostatnou ucelenou úpravu                pro zpeněžování majetkové podstaty, obdobně se tedy použijí ustanovení o účincích prohlášení konkursu pro oba způsoby oddlužení . Některé postupy jsou ale v konku...
	Podle § 398 odst. 6 IZ první věty není dlužník povinen vydat majetek ke zpeněžení, jestliže by se jeho zpeněžením nedosáhlo uspokojení věřitelů. Toto ustanovení brání IS,          aby zpeněžoval majetek nepatrné hodnoty, které by nepostačovalo ani k ...
	2.5.1.  Ochrana obydlí
	Již více jak 10 let mohl dlužník zadlužení řešit plněním splátkového kalendáře,              od 1.6.2019, účinnosti oddlužovací novely, již ale taková možnost není a pokud má dlužník postihnutelný majetek, mělo by dojít k jeho zpeněžení. Pokud by vša...
	Ochrana obydlí ale nepůsobí absolutně a i při řešení úpadku oddlužením – plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty může dojít k jeho prodeji. Prvním takovým případem je pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení majetku – obydlí dlu...
	Co lze zařadit pod pojem obydlí je definováno ve výše uvedeném nařízení vlády v § 1:
	a)  „každá věc užívaná k zajištění bytových potřeb dlužníka a jeho rodiny, zejména dům, jednotka nebo družstevní podíl v bytovém družstvu nebo,“
	b) „část věci užívaná k témuž účelu, jestliže je bytem.“
	Körner uvádí, že obydlím ve smyslu výše uvedeného nařízení může být i movitá věc, která slouží k zajištění bytových potřeb, tedy i např. hausbót nebo maringotka. Dle názoru autorky diplomové práce to ale s použitím jazykové interpretace z § 1 nařízen...
	2.5.2.  Zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky
	Oddlužovací novelou byla podstatným způsobem změněna právní úprava zpeněžování zajištěného majetku. Do 31.5.2019, do účinnosti oddlužovací novely, bylo možné zajištěný majetek zpeněžit na žádost zajištěného věřitele nebo na základě pokynu od insolven...
	Pro urychlení a vyšší efektivitu zpeněžování  při řešení úpadku oddlužením – zpeněžením majetkové podstaty platí od 1.6.2019 pravidlo, že se majetek, sloužící k zajištění bude zpeněžovat vždy, ledaže by zajištěný věřitel požádal, aby k jeho zpeněžení...
	První podmínka se vztahuje k výtěžku zpeněžení, který by měl zjevně převyšovat hodnotu pohledávky zajištěného věřitele. Touto podmínkou dává zákonodárce zajištěnému věřiteli možnost zvážit, zda je pro něj zpeněžení výhodné, jelikož z judikatury Nejvy...
	Druhou podmínkou zákonodárce chrání nezajištěné věřitele. Zpeněžení zajištěného majetku může zajištěný věřitel odmítnout alternativně tehdy, dojde-li k plnému uspokojení nezajištěných věřitelů zpeněžením ostatního majetku. Hyperocha, která vzniká, je...
	Ačkoli již zajištěný věřitel nemusí podávat pokyn ke zpeněžení, je oprávněn udělovat IS i nadále pokyny, např. jakým způsobem má proběhnout zpeněžování. Účelem výše uvedené změny bylo urychlit a zefektivnit zpeněžování zajištěného majetku . IS ale bu...
	Jiný je režim zpeněžování při řešení úpadku oddlužením – plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Ten oddlužovací novelou změněn nebyl a IS zpeněží majetek sloužící k zajištění až na základě žádosti od zajištěného věřitele . Př...
	2.5.3.  Rozdělení výtěžku zpeněžení
	Po zpeněžení majetku náležícího do majetkové podstaty dlužníka je nutné výtěžek přerozdělit. Od 1.6.2019, účinnosti oddlužovací novely, se IS při rozdělování výtěžku již neřídí § 305 odst. 2 IZ, jako tomu bylo dříve, jelikož právní úprava oddlužení n...
	Přednostně jsou v oddlužení uspokojovány pohledávky za majetkovou podstatou              a pohledávky jim postavené na roveň, které jsou uspokojovány kdykoli v průběhu IŘ                po rozhodnutí o úpadku v plné výši . Ne vždy ale dlužník disponu...
	1. Odměna a hotové výdaje IS, které zahrnují rovněž výdaje na vypracování znaleckého posudku, jenž je přílohou zprávy pro oddlužení a také odměna IZ z počtu přezkoumaných pohledávek.
	2. Běžné výživné (nikoli dlužné výživné).
	3. Odměna za sepsání návrhu na povolení oddlužení podle § 390a odst. 5 IZ, za dlužníka může podat návrh pouze advokát, notář, soudní exekutor, IS nebo akreditovaná osoba .
	4. Záloha na úhradu odměny a náhrady hotových výdajů IS, tuto zálohu musí IS udržovat v průběhu IŘ v předepsané výši, může z ní odčerpávat odměnu v měsících, kdy dlužník nesplnil svou povinnost. Popřípadě ji může poměrně rozdělit mezi věřitele    ke k...
	5. Dlužné výživné vzniklé před rozhodnutím o úpadku
	6. Náklady spojené se správou majetkové podstaty .
	Po uspokojení těchto pohledávek se poměrem uspokojí i ostatní pohledávky                     za majetkovou podstatou a poté pohledávky nezajištěných věřitelů. Jak uvádí i Ph.D. Strnad     i Mgr. Veselý a Mgr. Hašová , výčet pohledávek, které jsou upl...
	Odlišná je situace pro FO – podnikatele. Ti jsou kromě prioritních pohledávek povinni poskytnout navíc nezajištěným věřitelům měsíčně tzv. zálohovou platbu, která je nevratná,      a také tzv. referenční splátku, jejíž výše je zjišťována na konci zda...
	Otázkou je, zda se výše uvedený postup uspokojování prioritních pohledávek použije        i na řešení úpadku oddlužením – zpeněžením majetkové podstaty, jelikož podle § 398 odst. 4  ve spojení s odst. 3 IZ by se výše uvedený postup měl použít jen pr...
	Za velké negativum považuje autorka roztříštěnost a tím vznikající nepřehlednost právní úpravy zpeněžování majetkové podstaty a rozdělování výtěžku zpeněžení. Roztříštěnost této úpravy se ještě zvýšila po účinnosti oddlužovací novely, jelikož zákonod...
	2.5.3.1. Rozdělení výtěžku po zpeněžení majetku sloužícího k zajištění
	Ačkoli mají zajištění věřitelé právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněženého majetku sloužícího k zajištění, pokud výtěžek nepostačuje k uhrazení odměny IS, nákladů na zpeněžení a správu majetku a k uspokojení pohledávky zajištěného věřite...
	Od 1.6.2019, účinnosti novely oddlužovací novely, došlo k časovému rozlišení této pohledávky. Nahrazením slova „uplatnili“ slovem „přihlásili“ zákonodárce stanovil prioritu uspokojení této pohledávky, pokud vznikla před zahájením IŘ. Pokud vznikla až...
	Zbylý výtěžek vydá IS zajištěnému věřiteli až na základě pravomocného rozhodnutí insolvenčního soudu o návrhu IS na vydání výtěžku zajištěnému věřiteli. Než bude vydáno toto rozhodnutí, musí být návrh IS na vydání výtěžku zveřejněno v insolvenčním re...
	2.5.4. Konečná zpráva a rozvrh
	Dle § 408 odst. 4 IZ je stanoveno, že po zpeněžení majetkové podstaty v oddlužení postupuje IS podle ustanovení o konečné zprávě a rozvrhu v konkursu.  Konečnou zprávu vyhotovuje IS na elektronickém formuláři, jehož náležitosti provádí vyhláška č. 19...
	Konečná zpráva musí svým obsahem podávat celkový obraz činnosti IS a především       v ní musí IS vyčíslit finanční výsledky, jakých bylo v průběhu IŘ dosaženo, a to nejen výtěžky ze zpeněžení majetkové podstaty, ale rovněž i náklady vynaložené při s...
	Insolvenční soud přezkoumá v rámci dohledové činnosti konečnou zprávu z hlediska její formální i věcné správnosti, zjistí – li určité nejasnosti nebo chyby, vyzve IS k jejich odstranění, může nařídit i jednání, při kterém se případné nejasnosti vyřeš...
	Dle § 398 odst. 8 IZ se v oddlužení postupuje s odchylkami, která zákon stanovuje        pro režim nepatrného konkursu . Jednou z důležitých změn oproti běžnému konkursu je možnost IS podat s konečnou zprávou i návrh rozvrhového usnesení, insolvenční...
	Návrh rozvrhu výtěžku v sobě nezahrnuje pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky postavené jim na roveň a zajištěné pohledávky, jelikož ty jsou uspokojovány již v průběhu IŘ . Všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojí poměrně s ohledem n...
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