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Úvod 

 

Jak již je pro kontinentální typ právní kultury zvykem, i já začnu nejprve teoretickým 

zařazením insolvenčního práva do systému práva v České republice. Insolvenční právo je 

v našem právním řádu řazeno do odvětví občanského (civilního) práva procesního a v rámci 

něho je na Právnické fakultě Univerzity Karlovy také vyučováno, byť se vyznačuje celou řadou 

odlišností od řízení nalézacího či vykonávacího. Insolvenční právo upravuje insolvenční řízení, 

jehož hlavním právním předpisem je zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InsZ“), který nabyl účinnosti 1.1. 2008. Insolvenční 

řízení představuje zvláštní typ soudního řízení, jehož hlavní odlišností od civilního soudního 

řízení je zejména jeho kolektivní povaha a určitá kombinace prvků nalézacího a vykonávacího 

řízení.1 

Hlavním předmětem insolvenčního řízení, jakožto zvláštního druhu soudního řízení, je 

dlužníkův úpadek, popř. hrozící úpadek a způsob řešení takového úpadku.2 Existence 

insolvenčního práva je tedy opodstatněna existencí dluhů, resp. úpadku. Pro tržní ekonomiky 

s volnou obchodní soutěží je charakteristické, že subjekty v ní účastné mohou na jedné straně 

dosahovat závratných zisků, na druhou stranu však mohou skončit také na opačné straně 

pomyslné stupnice, tj. v úpadku. Insolvenční (úpadkové) právo je tak nezbytnou součástí 

právních řádů států, které fungují na principu tržní ekonomiky. Tento fakt skvěle vystihl ve svém 

bonmotu F. Borman, který prohlásil, že: „kapitalismus bez insolvenčního řízení je jako 

křesťanství bez pekla.“3 Současně lze říci, že úroveň právní úpravy řešení úpadku je možné 

považovat za určitý indikátor vyspělosti jednotlivých ekonomických systémů a právních řádů.4 

Úpadkové právo se na území dnešní České republiky v různých podobách vyskytuje již 

celá staletí, přesto je však stále považováno za relativně mladý obor práva. Jeho podoba prošla 

celou řadou změn, která závisela jednak na politickém systému, ale také na ekonomické 

a sociální úrovni obyvatelstva. Přestože insolvenční zákon je v účinnosti již více než 12 let, tak 

za tu dobu prodělal celou řadu změn, a to ne pouze kosmetických. Zejména v poslední době bylo 

ve společnosti o insolvenčním právu velmi hlasitě slyšet v souvislosti se záměrem zákonodárce 

zpřístupnit oddlužení jako jedno ze sanačních způsobů řešení úpadku co nejširšímu okruhu osob. 

 
1 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-753-

8., str. 1 
2 § 2 písm. a) InsZ 
3 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní 

monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7. (Kapitola 3.1) 
4 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., (předmluva) 
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To se projevilo zejména v posledních dvou významných novelách insolvenčního zákona. První 

z nich byla provedena zákonem č. 31/2019 Sb. s účinností od 1.6.2019, která reaguje na 

skutečnost, že zhruba 655 000 dlužníků v exekuci se nachází v dluhové pasti, ze které nejsou 

schopni se vlastními silami vymanit.5 Pro tuto novelu se v médiích vžilo označení tzv. nulové 

oddlužení. Druhou významnou novelou provedenou zákonem č. 230/2019 Sb. účinnou od 

1.10.2019, zákonodárce zareagoval na skutečnost, že struktura dluhů mnoha dlužníků je tvořena 

z velké části dluhy z mládí, pro něž zavádí zkrácené trvání oddlužení. Právě i těmto posledním 

změnám insolvenčního práva bych se rád ve své diplomové práci zabýval. 

Ústředním tématem této diplomové práce je, jak již z jejího názvu vyplývá, majetková 

podstata. Majetková podstata patří mezi základní instituty insolvenčního práva a insolvenční 

zákon ji v § 2 písm. e) vymezuje velmi obecně jako majetek určený k uspokojení dlužníkových 

věřitelů. Majetkové podstatě insolvenční zákon věnuje ve své první (obecné) části celou hlavu 

šestou a následně v části druhé jsou upravena specifika majetkové podstaty v závislosti na 

způsobu řešení dlužníkova úpadku. Význam majetkové podstaty spočívá v tom, že na jejím 

rozsahu a obsahu závisí samotný cíl insolvenčního řízení, a tím je rychlé, hospodárné, poměrné, 

a co možná nejvyšší uspokojení dlužníkových věřitelů6 a dosažení oddlužení dlužníka. Proto také 

převážná část činnosti insolvenčního správce směřuje právě ke zjištění, sepsání, nakládání  

a správě majetku patřícího do majetkové podstaty a řešení sporů z této činnosti vyplývajících. 

Téma majetkové podstaty diplomové práce jsem si zvolil z důvodu mého, téměř již 

dvouletého, působení v kanceláři insolvenčního správce, kde jsem měl možnost seznámit se 

s činností insolvenčního správce v praxi. Jako zaměstnanec kanceláře insolvenčního správce 

jsem se podílel mimo jiné i na procesu zjišťování a soupisu majetkové podstaty, jednání 

s dlužníky, ale také na posuzování neúčinnosti či neplatnosti právních jednání dlužníka. 

Hlavním cílem mé práce je posouzení právní úpravy majetkové podstaty a institutů na ni 

navazujících z hlediska právní praxe, poukázání na určité nedostatky či protichůdné názory na 

výklad některých ustanovení ze strany zástupců odborné veřejnosti, a popřípadě též navržení 

možné právní úpravy de lege ferenda. Při psaní této práce budu vycházet mimo jiné i z mé výše 

zmíněné praxe v kanceláři insolvenčního správce. Pro dosažení těchto cílů budu používat 

zejména deskriptivní metodu a na ni navazující analýzu právní úpravy a rozhodovací praxe 

vrchních soudů a judikatury nejvyššího soudu. 

 
5 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., (předmluva) 
6 § 5 písm. a) InsZ 
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Jelikož jsou na diplomovou práci kladeny určité náležitosti omezující její rozsah, tak není 

objektivně možné zabíhat do podrobností vztahujících se k majetkové podstatě v rámci 

jednotlivých způsobů řešení dlužníkova úpadku, tj. konkursu, reorganizace a oddlužení. Proto 

bych se chtěl zaměřit především na obecnou právní úpravu majetkové podstaty a specifika 

vztahující se k oddlužení zejména v souvislosti s výše uvedenými posledními legislativními 

změnami, které s sebou přinesly celou řadu otazníků. 

Má práce bude systematicky členěna do pěti částí. V první části půjde zejména  

o vymezení a zhodnocení majetkové podstaty z hlediska jejího obsahu a rozsahu včetně institutu 

neúčinnosti a neplatnosti právního jednání dlužníka. Část druhá bude zaměřena na jednu 

z hlavních činností insolvenčního správce, a to na zjišťování a soupis majetkové podstaty. 

V další části se budu věnovat jednotlivým způsobům, jakými může majetek již pojatý do soupisu 

majetkové podstaty tento soupis opustit. Mezi tyto instituty insolvenční zákon řadí vyřazení, 

vyloučení a vynětí majetku ze soupisu. Dále se moje pozornost zaměří na problematiku 

nakládání s majetkovou podstatou a její správu. V poslední části se budu věnovat majetkové 

podstatě ve vztahu k řešení dlužníkova úpadku oddlužením zejména v souvislosti posledními 

legislativními změnami a pokusím se vymezit a zhodnotit nově zavedené instituty jako je 

například chráněné obydlí, a případně poukázat na určité v praxi sporné otázky. Na závěr dojde 

ke shrnutí obsažených poznatků a jejich posouzení včetně navržení případných vhodných úprav. 
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1. Majetková podstata a její vymezení 

 

Majetková podstata patří mezi klíčové instituty insolvenčního práva, neboť zpravidla právě 

na jejím rozsahu a obsahu závisí dosažení základních cílů insolvenčního řízení. Těmito cíli jsou 

především co možná nejvyšší, a přitom zásadně poměrné uspokojení co možná nejširšího okruhu 

dlužníkových věřitelů a samozřejmě také dosažení oddlužení dlužníka některým z předvídaných 

způsobů řešení úpadku.7  

Pojem majetkové podstaty je vymezen v § 2 písm. e) InsZ zcela obecně jako majetek určený 

k uspokojení dlužníkových věřitelů. Majetkovou podstatu tedy můžeme vymezit z hlediska 

jejího účelu, kterým je uspokojení dlužníkových věřitelů. Pro náležité vymezení majetkové 

podstaty je tak dále vhodné definovat pojem majetek, jehož definici insolvenční zákon 

neobsahuje. Za tímto účelem je nutné vycházet z ustanovení § 495 zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), který majetek definuje jako 

souhrn všeho, co patří určité osobě. Jedná se tedy o všechna její aktiva, resp. souhrn hodnotově 

kladných majetkových práv osoby.8 

1.1 Obsah majetkové podstaty 

 

Před vymezením rozsahu majetkové podstaty je nezbytné se nejprve zaměřit na její obsah, 

tj. jaké konkrétní majetkové hodnoty do majetkové podstaty patří nebo naopak jsou z ní 

vyloučeny. Obsah majetkové podstaty je v insolvenčním zákoně vymezen jednak pozitivním 

způsobem prostřednictvím demonstrativního výčtu majetkových hodnot dle § 206 InsZ, který je 

následně doplněn negativním vymezením obsaženým v § 207 a § 208 InsZ. Obsah majetkové 

podstaty je vedle toho ovlivněn také v závislosti na zvoleném způsobu řešení dlužníkova úpadku 

a také na osobě dlužníka, resp. je-li touto osobou osoba fyzická nebo osoba právnická. 

Zákonodárce vymezil obsah majetkové podstaty demonstrativním výčtem, neboť není 

fakticky možné vymezit všechny myslitelné majetkové hodnoty do ní spadající taxativním 

způsobem. Majetkovou podstatu tedy dle § 206 InsZ tvoří zejména tyto majetkové hodnoty: 

a) peněžní prostředky, 

b) věci movité a nemovité, 

c) podnik, 

 
7 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). ISBN 

978-80-7502-077-2., str. 193 
8 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-187-3., str. 395 
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d) soubor věcí a věci hromadné, 

e) vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, 

f) akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení 

je nutné k uplatnění práva, 

g) obchodní podíl, 

h) dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných 

 a pohledávek, které dosud nejsou splatné, 

i) dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, 

které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, 

peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady 

poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti  

a podpora při rekvalifikaci, 

j) další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu a  

k) příslušenství, přírůstky, plody a užitky výše uvedeného majetku. 

 

Výše uvedené majetkové hodnoty jsou vymezeny v jednotlivých hmotněprávních 

předpisech, tudíž insolvenční zákon obsahuje jejich pouhý výčet, aniž by je dále definoval. Jejich 

společným znakem však je, že tyto majetkové položky tvořící majetkovou podstatu mají penězi 

ocenitelnou kladnou hodnotu. Uvedenému výčtu zvolenému zákonodárcem lze vytknout 

v zásadě dva nedostatky. Jednak jde o skutečnost, že nedošlo po rekodifikaci soukromého práva 

k zohlednění terminologických změn, pokud jde o pojem podnik, který byl nahrazen pojmem 

obchodní závod a také pokud jde o již nepoužívané terminologické uspořádání na věci, práva  

a jiné majetkové hodnoty.9 Tento nedostatek zákonodárce sice vyřešil prostřednictvím 

přechodného ustanovení v § 3029 odst. 1 ObčZ, který stanoví, že dovolávají-li se právní předpisy 

ustanovení, která byla ObčZ zrušena, tak na jejich místo vstupují jim odpovídající nová 

ustanovení, nicméně takové řešení není příliš přehledné a legislativně precizní. Na druhou stranu 

je potřeba říci, že tento nedostatek nečiní v praxi žádné problémy. Druhým nedostatkem je pak 

skutečnost, že v uvedeném výčtu jsou některé majetkové hodnoty obsaženy vícekrát, resp. 

dochází k jejich opakování. Např. soubor věcí a věci hromadné, když hromadná věc je tvořena 

souborem věcí, a navíc jde o věci, které jsou již ve výčtu obsaženy. Stejně tak pojem obchodní 

 
9 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 815 
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podíl a akcie, neboť formou obchodního podílu je i vlastnictví akcií.10 Za účelem zamezení 

opakování týchž majetkových hodnot by bylo možné nahradit stávající definici 

s demonstrativním výčtem definicí obecnou dle § 496 ObčZ.11 Pokud ale zákonodárce nadále 

trvá na demonstrativním výčtu, který je na druhou stranu ospravedlnitelný tím, jak vyplývá 

z důvodové zprávy12, že zákonodárce chtěl zabránit restriktivnímu výkladu obsahu majetkové 

podstaty, tak by bylo na místě při dalších legislativních změnách provést alespoň jak uvádí 

Stanislav, legislativní depuraci a terminologickou harmonizaci.13 

Jde-li o negativní vymezení obsahu majetkové podstaty, tak insolvenční zákon v § 207 

odst. 1 InsZ stanoví pravidlo, že do majetkové podstaty nenáleží majetek, který nelze postihnout 

výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Na tomto místě je vhodné zmínit vztah zákona č. 99/1963 

Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“) a InsZ vycházejícího  

z konstrukce dovozené Nejvyšším soudem v rozhodnutí vydaným dne 27. 6. 2013 pod sp. zn. 29 

NSČR 50/2011, dle kterého ze spojení § 7 InsZ a § 207 odst. 1 InsZ vyplývá, že právní úprava 

vykonávacího řízení je přiměřeně uplatnitelná pro insolvenční řízení, jen za předpokladu, že  

na ní insolvenční zákon výslovně odkazuje a současně pokud právní úprava vykonávacího řízení 

umožňuje postih určitého majetku výkonem rozhodnutí nebo exekucí jen za určitých podmínek, 

není takový majetek vyloučen z majetkové podstaty dlužníka dle § 207 odst. 1 InsZ.14 

Insolvenční zákon tak odkazuje na úpravu obsaženou v OSŘ v § 322, dle kterého nelze 

postihnout výkonem rozhodnutí (resp. nenáleží do majetkové podstaty) věci, které dlužník 

nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých 

pracovních úkolů, jakož i jiné věci, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy. Půjde 

zejména o:  

a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi, 

b) obvyklé vybavení domácnosti,  

c) studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky, 

d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové 

záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto 

 
10 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 816 
11 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 815 
12 Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), č. 

182/2006 Dz. [online]. Nakladatelství C. H. Beck. K § 208 InsZ.   
13 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 815 
14 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 817 
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záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty 

podobné povahy, 

e) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti 

potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, 

f) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce 

podle zvláštního právního předpisu a 

g) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží 

člověku jako jeho společník. 

Z povahy věcí uvedených v tomto výčtu je zřejmé, že se tento zákaz vztahuje především  

na insolvenční řízení, ve kterých je dlužníkem fyzická osoba. Naopak na rozdíl od úpravy 

obsažené v OSŘ do majetkové podstaty patří vždy majetek sloužící k podnikání dlužníka.15  

 Dle § 207 odst. 2 InsZ do majetkové podstaty náleží také příjmy dlužníka, ale pouze 

v rozsahu, v jakém z nich mohou být uspokojeny přednostní pohledávky při výkonu rozhodnutí 

nebo při exekuci. Pro stanovení této částky se vychází z § 279 OSŘ, dle kterého se z čisté mzdy 

dlužníka, která zůstane po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhluje směrem dolů na 

částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, srazí dvě třetiny. Postup pro určení 

nezabavitelné částky je upraven v nařízení vlády č. 595/2006 Sb. Mezi příjmy dlužníka, které 

nelze vůbec postihnout ani výše uvedeným způsobem dle § 207 odst. 1 InsZ ve spojení s § 317 

odst. 2 OSŘ patří zejména dávky sociální péče (tj. např. jednorázový příspěvek na zvláštní 

pomůcky těžce zdravotně postižené osoby, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na pořízení 

motorového vozidla atd.), dávky pomoci v hmotné nouzi (tj. příspěvek na živobytí, doplatek na 

bydlení a mimořádná okamžitá pomoc), některé dávky státní sociální podpory (porodné, 

pohřebné a příspěvek na bydlení) a příspěvek na péči16. Jelikož je oddlužení plněním 

splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty jednoznačně nejčastější formou řešení 

dlužníkova úpadku a současně příjmy dlužníka jsou ve většině případů jediným majetkem 

náležícím do majetkové podstaty, tak bych rád zmínil problematiku souběhu více příjmů 

dlužníka právě ve vztahu k výše uvedené nezabavitelné částce. V praxi často vystává otázka, jak 

stanovit nepostižitelnou částku náležící dlužníkovi při souběhu více příjmů, typicky příjmu 

z pracovního poměru a dohody z pracovní činnosti nebo invalidního důchodu. Jde-li o souběh 

příjmů od jediného plátce, tak má tento plátce povinnost pro výpočet srážek z příjmů oba příjmy 

sečíst a srážku provést, jako kdyby se jednalo o jeden příjem. Poměrně problematická je nicméně 

situace, kdy má dlužník příjem od více různých plátců, pak se postupuje podle § 298 OSŘ tak že: 

 
15 § 322 odst. 3 InsZ 
16 § 17 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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„nařizuje-li soud provádění srážek ze mzdy několika plátcům mzdy, určí jim jednotlivě, jakou 

část nezabavitelné částky nemají srážet. Kdyby příjem povinného nedosahoval u některého 

plátce mzdy ani uvedené části nezabavitelné částky, je plátce mzdy povinen oznámit to soudu. 

Soud pak znovu určí, jakou část nezabavitelné částky má každý plátce mzdy srážet.“ Cílem této 

úpravy je zabránit situaci, aby všichni plátci dlužníkových příjmů odečítali základní 

nepostižitelnou částku, čímž by dlužníkovi náleželo více než by mu náleželo v případě více 

příjmů od téhož plátce, čímž by došlo k nižšímu uspokojení dlužníkových věřitelů. Insolvenční 

soud tak jednotlivým plátcům dlužníkových příjmů stanoví, jakou část nepostižitelné částky mají 

srážet. Další možností je situace, kdy insolvenční soud určí, že celou nepostižitelnou částku bude 

zohledňovat pouze jeden z plátců a ostatní plátci budou provádět srážky bez ohledu na tuto 

částku. Nicméně s ohledem na skutečnost, že ne vždy jsou příjmy dlužníka po celou dobu 

(zpravidla 5 let) stabilní, ale naopak často dochází k výpadkům některých příjmů, tak by dle 

mého názoru bylo nejvhodnější tuto problematiku řešit tak, že insolvenční soud přikáže všem 

plátcům, aby celý dlužníkův příjem zasílali na účet majetkové podstaty k rukám insolvenčního 

správce, který následně po obdržení všech příjmů provede srážku se zohledněním nezabavitelné 

částky a sraženou část příjmů ponechá v oddlužení a nepostižitelnou část příjmu vrátí 

dlužníkovi.17 Byť s tímto postupem OSŘ ani InsZ sice nepočítá a na insolvenční správce klade 

vyšší pracovní nároky, tak i přesto se mi tento postup zdá být nejvhodnější, zejména z toho 

důvodu, že insolvenční správce má přece jen k dlužníkům nejblíže a současně by došlo 

k částečnému ulehčení práce v současnosti již tak přetíženým insolvenčním soudů.18 

 

 Z § 207 odst. 3 InsZ dále vyplývá pravidlo, že závisí-li posouzení skutečnosti, zda určitý 

majetek je postižitelný výkonem rozhodnutí nebo exekucí, na rozhodnutí soudu, je pro takové 

rozhodnutí pro účely insolvenčního řízení příslušný místo soudu exekučního soud insolvenční. 

 Insolvenční zákon nadto vymezuje ještě specifický okruh majetku vyloučeného 

z majetkové podstaty z důvodu, že podléhá režimu zvláštních právních předpisů.19 Jednak sem 

patří majetek, který nenáleží do majetkové podstaty, neboť to vylučuje jeho účelové určení, ale 

také majetek, který nemůže spadat do majetkové podstaty z důvodu omezené osobní působnosti 

insolvenčního zákona v § 6.20 Do této skupiny majetku insolvenční zákon v § 208 řadí například 

 
17 VIDOVIČOVÁ, L. K problematice výše srážek z příjmů dlužníka při oddlužení prováděného splátkovým  

 kalendářem. Dostupné na: http://www.asis.cz/create_file.php?id=299. 
18 VIDOVIČOVÁ, L. K problematice výše srážek z příjmů dlužníka při oddlužení prováděného splátkovým  

kalendářem. Dostupné na: http://www.asis.cz/create_file.php?id=299. 
19 § 208 InsZ 
20 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 580 
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účelové dotace, návratné výpomoci z veřejných rozpočtů, finanční rezervy (vytvářené např. 

podle horního zákona) a také majetek České národní banky. 

 

1.2 Rozsah majetkové podstaty 

 

Pro vymezení rozsahu majetkové podstaty z hlediska času, tj. okamžiku jejího vzniku, je 

rozhodující, která osoba insolvenční návrh podává, tedy zda je touto osobou dlužník nebo věřitel. 

Jde-li o návrh podaný dlužníkem, tak insolvenční zákon uvádí v § 205 odst. 1 následující: 

„Jestliže insolvenční návrh podal dlužník, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi 

patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, jakož i majetek, 

který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení.“ Z výše uvedeného vyplývá, že v případě 

dlužnického návrhu tvoří majetkovou podstatu jednak majetek, který dlužník vlastnil  

v okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Tyto účinky 

nastávají dle § 109 odst. 4 InsZ okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení 

insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. Tuto vyhlášku zveřejní insolvenční soud 

způsobem uvedeným v § 101 odst. 1 InsZ. Majetkovou podstatu ale tvoří také majetek, který 

dlužník nabyl v průběhu probíhajícího insolvenčního řízení, tedy od momentu, kdy byl 

dlužníkův insolvenční návrh doručen věcně příslušnému insolvenčnímu soudu.21 Uvedené 

ustanovení tak obsahuje určitou nejasnost ohledně okamžiku vzniku majetkové podstaty, neboť 

výše zmíněný okamžik zveřejnění vyhlášky v insolvenčním rejstříku a okamžik doručení 

insolvenčního návrhu věcně příslušnému soudu není totožný, respektive mezi doručením návrhu 

a zveřejněním vyhlášky v insolvenčním rejstříku existuje určitá časová prodleva. Jak uvádí 

Sedláček: „Součástí majetkové podstaty se mají stát majetkové hodnoty nabyté dlužníkem  

v období mezi zahájením insolvenčního řízení a uveřejněním vyhlášky oznamující zahájení 

insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku, tedy ještě předtím, než vůbec byla majetková 

podstata podle první části uvedeného ustanovení konstituována.“22 Uvedenou nejasnost by 

z hlediska právní jistoty bylo vhodné odstranit přesnější formulací, že za součást majetkové 

podstaty bude považován jen majetek, který dlužník získá v průběhu insolvenčního řízení, ale až 

po okamžiku, kdy nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, tj. od okamžiku 

 
21 § 97 odst. 1 InsZ 
22 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 575 
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zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku.23 Přesné stanovení 

tohoto časového okamžiku je dle § 111 InsZ rozhodující pro dlužníka z toho důvodu, že od této 

chvíle je povinen zdržet se nakládání s majetkem náležejícím do majetkové podstaty, respektive 

právní jednání učiněná v rozporu s tímto ustanovením jsou neúčinná (blíže k neúčinnosti 

právního jednání v kapitole 1.4).  

Jde-li naopak o insolvenční návrh podaný věřitelem, tak insolvenční zákon v § 205 odst. 2 

uvádí, že: „Podal-li insolvenční návrh věřitel, náleží do majetkové podstaty majetek, který 

dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky předběžného opatření, kterým insolvenční soud 

zcela nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, majetek, který dlužníkovi 

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

nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky těchto rozhodnutí.“ Z výše 

uvedeného ustanovení na rozdíl od úpravy dlužnického návrhu vyplývá, že samotným podáním 

insolvenčního návrhu nedochází pro dlužníka samo o sobě k omezení dispozičního oprávnění 

k jeho majetku. Součástí majetkové podstaty je tedy majetek, který dlužník nabyl k okamžiku 

vydání rozhodnutí o úpadku insolvenčním soudem a také majetek, který dlužník získal až 

po rozhodnutí o úpadku. Hlavním důvodem této úpravy je skutečnost, že úpadek dlužníka  

se v případě věřitelského insolvenčního návrhu nemusí prokázat, proto není na místě omezovat 

dispoziční oprávnění dlužníka k jeho majetku automaticky již podáním insolvenčního návrhu 

věřitelem. To nic nemění na tom, že v případě věřitelského insolvenčního návrhu má insolvenční 

soud oprávnění vydat předběžné opatření, které spočívá pro dlužníka v omezení možnosti 

disponovat se svým majetkem náležejícím do majetkové podstaty bez souhlasu předběžného 

správce.24 V takovém případě tedy může být na základě předběžného opatření majetková 

podstata konstituována ještě před rozhodnutím o úpadku. 

Pro oddlužení jako jednoho ze způsobů řešení úpadku se rozsah majetkové podstaty 

vyznačuje určitými specifiky. V úvodu zmíněná novela insolvenčního zákona provedená 

zákonem č. 31/2019 Sb. (tzv. oddlužovací novela) výrazně změnila dosavadní způsoby 

oddlužení, resp. oddlužení plněním splátkového kalendáře jako samostatnou formu oddlužení 

zrušila a nahradila oddlužením plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 

podstaty. S účinností od 1.6.2019 tak rozlišujeme oddlužení pouze ve dvou formách (na místo 

původních tří), a to oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a oddlužení plněním splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.  

 
23 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 575 
24 § 113 odst. 1 InsZ 
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Jde-li o oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dle § 398 odst. 2 InsZ, tak tento způsob 

oddlužení je velmi podobný konkursu25, nicméně určitou zvláštností z hlediska rozsahu 

majetkové podstaty je skutečnost, že do majetkové podstaty nespadá majetek, který dlužník 

nabyl v průběhu insolvenčního řízení po zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení 

v insolvenčním rejstříku dle § 407 odst. 1 InsZ.26 Jinak řečeno v tomto případě náleží  

do majetkové podstaty pouze majetek, který dlužník získal v průběhu insolvenčního řízení  

od okamžiku jeho zahájení do okamžiku, kdy nastaly účinky schváleného oddlužení. To ale 

neplatí v případě majetku získaného dlužníkem z neúčinného právního jednání a majetku, který 

dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tam měl být uveden.27 Tento majetek náleží  

do majetkové podstaty vždy. Naopak majetek získaný dědictvím nebo darem v průběhu 

insolvenčního řízení po zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku dle 

§ 407 odst. 1 InsZ do majetkové podstaty nenáleží, což vyplývá ze znění § 412 odst. 1 písm. b). 

V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty dle 

§ 398 odst. 3 InsZ náleží do majetkové podstaty na rozdíl od výše uvedeného způsobu řešení 

úpadku i majetek, který dlužník získal v průběhu insolvenčního řízení i po zveřejnění rozhodnutí 

o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku, jde-li o mimořádné příjmy, majetek získaný 

darem nebo dědictvím.28 Nadto jsou dlužníkovi v průběhu insolvenčního řízení po schválení 

oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty do podání zprávy  

o splnění oddlužení dle § 406 odst. 3 písm. a) InsZ prováděny srážky ze mzdy nebo jiného 

příjmu dlužníka. Nicméně do majetkové podstaty u tohoto způsobu řešení oddlužení nenáleží 

majetek, který dlužník získá poté co nastanou účinky schválení oddlužení, z té části příjmů, která 

nepodléhá oddlužení.29  

1.3 Spoluvlastnictví a společné jmění manželů  

 

V případě spoluvlastnictví insolvenční zákon v § 205 odst. 3 uvádí, že pokud je dlužník 

podílovým spoluvlastníkem ať již v podobě podílu ideálního či reálného, náleží do majetkové 

podstaty také tento spoluvlastnický podíl na věci. Institut spoluvlastnictví nečiní v praxi žádné 

větší problémy, což se ale nedá říct o poměrně komplikovaném institutu společného jmění 

manželů (dále jen „SJM“) jakožto jednoho z modalit bezpodílového spoluvlastnictví. 

 
25 § 408 odst. 1 InsZ 
26 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 1056 
27 § 412 odst. 1, písm. b) InsZ 
28 § 412 odst. 1, písm. b) InsZ 
29 § 409 odst. 3 InsZ 
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 Do majetkové podstaty náleží dle § 205 odst. 3, věty druhé InsZ i majetek ve společném 

jmění dlužníka a jeho manžela. Smyslem tohoto ustanovení je, jak dovodil Nejvyšší soud ČR 

svým rozhodnutím vydaným dne 30. 11. 2016 pod sp. zn. 29 ICdo 37/2016, bránit tomu, aby  

se manžel dlužníka mohl s úspěchem domoci vyloučení majetku (vylučovací žalobou) 

náležejícího do dosud nevypořádaného SJM, neboť to musí být nejprve vypořádáno.  

Jedním z cílů insolvenčního řízení je dle § 1 písm. a) InsZ právě řešení úpadku dlužníka takovým 

způsobem, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým 

úpadkem, takovou osobou je i dlužníkům manžel.  

V konkurzu jako jednom ze způsobů řešení dlužníkova úpadku dochází k likvidaci 

majetkové podstaty jejím zpeněžením, čemuž překáží skutečnost, že k tomuto majetku vedle 

dlužníka uplatňuje své výlučné vlastnické právo další osoba (v případě SJM druhý z manželů).30 

Prohlášení konkursu má dle § 268 odst. 1 InsZ za následek zánik SJM, a takto zaniklé SJM je 

nutné vypořádat. Stejně tak je nutné vypořádat SJM, které zaniklo před prohlášením konkursu, 

ale dosud vypořádáno nebylo.31 K vypořádání SJM může dle § 270 odst. 1 InsZ dojít dohodou, 

k jejímuž uzavření je oprávněn insolvenční správce nebo může insolvenční správce navrhnout, 

aby SJM vypořádal insolvenční soud. Smyslem vypořádání je zjednodušeně řečeno stanovit, 

který majetek ze SJM připadne, jakému z manželů a současně vypořádat závazky, které s tímto 

majetkem souvisí. 

 Zvláštní úpravu insolvenční zákon předepisuje v případech předluženého SJM, tj. situace, 

kdy závazky dlužníka jsou vyšší než majetek náležející do majetkové podstaty.32 Před již 

zmíněnou oddlužovací novelou se předlužené SJM nevypořádávalo a celý majetek se zahrnul  

do majetkové podstaty, nicméně od novely účinné od 1.6.2019 se počítá s vypořádáním takového 

předluženého SJM.33 K tomu ale dojde až po samotném zpeněžení majetku do něho náležícího.34 

Výtěžek zpeněžení takového majetku se dle § 274 odst. 1, věty druhé InsZ vypořádá přiměřeně 

podle pravidel vypořádání SJM. Jelikož ale v případě předluženého SJM bude takový výtěžek 

(po úhradě dluhů) záporný, znamená to, že manželé si budou muset tuto zápornou hodnotu 

(dluhy) rozdělit. Vypořádání takového předluženého SJM může mít dvojí podobu. Zaprvé buď 

dlužníkovi připadne celý čistý výtěžek zpeněžení, ale na druhou stranu ponese většinu 

společných dluhů, nebo za druhé celý čistý výtěžek bude náležet do majetkové podstaty 

 
30 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 707 
31 § 268 odst. 2 InsZ 
32 § 274 odst. 1 InsZ 
33 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 718 
34 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 718 
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dlužníka, ale manželovi dlužníka vznikne pohledávka, na kterou se dle § 275 InsZ uplatní fikce, 

že jde o pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení manžela.35 Formulace použitá 

zákonodárcem v § 274 odst. 1 InsZ v podobě „výtěžku zpeněžení“ není tedy zcela srozumitelná  

a souhlasím s Krhutem, který uvádí, že: „Zásadně nepřijatelný by však byl výklad, že se snad má 

majetek oddělit od dluhů, které s tímto majetkem souvisejí, a část hodnoty SJM (obvykle 

polovinu) obdrží vždy druhý manžel, i když nebude v úpadku, a tato část majetku by tedy vůbec 

nebyla použita pro úhradu dluhů.“36 

 Dalším specifikem SJM v konkursu je situace, kdy jsou oba manželé v úpadku, ale jsou 

proti nim vedena samostatná insolvenční řízení. I v tomto případě platí, že se předlužené SJM 

vypořádá až po zpeněžení majetku do něho náležícího.37 Otázkou v tomto případě zůstává, jak 

vyřešit existenci dvou vzájemně si konkurujících majetkových podstat. Dle § 274 odst. 2 InsZ je 

v takové případě rozhodující, ve kterém insolvenčním řízení nastaly dříve účinky prohlášení 

konkursu. K vypořádání výtěžku zpeněžení dojde v tom řízení, ve kterém byl majetek náležející 

do SJM zpeněžen, a v tomto insolvenčním řízení budou též hrazeny společné dluhy obou 

manželů za předpokladu, že věřitelé tyto svoje pohledávky přihlásili. Případné zbylé finanční 

prostředky se použijí na úhradu těch dluhů ze SJM, jejichž věřitelé se přihlásili do druhého 

insolvenčního řízení.38 

 V případě oddlužení je situace obdobná, neboť jedním z účinků schváleného oddlužení je 

dle § 408 odst. 1 zánik SJM, a to platí jak v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, 

tak i oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Nicméně 

určitou výjimku z pravidla zániku SJM je institut společného oddlužení manželů dle § 394a InsZ. 

V tomto případě SJM dlužníků nezaniká, nýbrž tento majetek zůstává nadále v režimu SJM, 

protože, jak uvádí § 394a odst. 2 a 3 InsZ, tak oba manželé musí výslovně souhlasit s tím, aby 

všechen jejich majetek byl pro účely řízení považován za majetek ve společném jmění manželů. 

A současně platí, že manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají pro účely 

tohoto řízení postavení nerozlučných společníků a uplatňuje se fikce, že jde o jednoho 

dlužníka.39 

 

 
35 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 719 
36 KRHUT, R. Společné jmění manželů v oddlužení [online]. Advokátní deník. Vydáno 6.6.2019. Dostupné na: 

https://advokatnidenik.cz/2019/06/06spolecne-jmeni.manzelu-v-oddluzeni/ 
37 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 719 
38 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 720 
39 § 394a odst. 2 a 3 InsZ 
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1.4 Majetková podstata a majetek dalších osob  

 

  Insolvenční zákon v § 205 odst. 4 uvádí že: „Majetek jiných osob, než dlužníka náleží do 

majetkové podstaty, stanoví-li to zákon, zejména jde-li o plnění z neúčinných právních úkonů. 

Pro účely zpeněžení se na takový majetek pohlíží jako na majetek dlužníka.“  Insolvenční zákon 

tak umožňuje další rozšíření majetkové podstaty o majetek, který dlužník vyvedl nebo zatížil, 

např. zástavním právem za předpokladu, že takový právní úkon (resp. jednání dle současné 

soukromoprávní terminologie) dlužníka bude považován za neúčinný či neplatný.40  

1.4.1 Neplatnost právního jednání dlužníka 

 

 Na rozsah majetkové podstaty mají také vliv právní jednání dlužníka, popř. jiných osob, 

kterými dochází k převodu majetkových práv, jsou-li tato právní jednání dle právních předpisů 

neplatná. V důsledku takových právních jednání může docházet jednak k rozšíření majetkové 

podstaty o majetek ve vlastnictví osob odlišných od dlužníka, který bude muset být vydán  

ve prospěch majetkové podstaty, nebo naopak majetek ve vlastnictví dlužníka bude muset 

majetkovou podstatu opustit. 

 Proces posuzování neplatnosti právního jednání je upraven v § 231 až 234 InsZ (část 

první, hlava sedm, díl jedna). V tomto díle jsou upravena pouze zvláštní procesní pravidla při 

posuzování neplatnosti. Naopak pro hmotněprávní posouzení neplatnosti právních jednání  

se v insolvenčním řízení vychází z obecné úpravy neplatnosti obsažené v ObčZ, který rozlišuje 

neplatnost absolutní a relativní.41 Na tuto obecnou úpravu neplatnosti právního jednání 

insolvenční zákon navazuje a dále ji rozšiřuje o některé vlastní (zvláštní) důvody neplatnosti, 

mezi které patří např. odmítnutí dlužníkem přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního 

správce v konkursu dle § 246 odst. 3 InsZ nebo v oddlužení dle § 412 odst. 3 InsZ, smlouvy 

mezi manželi uzavřené po podání insolvenčního návrhu dle § 269 odst. 1 InsZ, dohody  

o vypořádání SJM uzavřené dlužníkem po prohlášení konkursu dle § 270 odst. 1 InsZ a nabývání 

majetku z majetkové podstaty dlužníkem, osobou blízkou či osobou tvořící s dlužníkem koncern 

dle § 295 odst. 1 InsZ. Ve většině případů s výjimkou uvedenou v § 295 odst. 1 InsZ jde  

o neplatnost absolutní, ke které soud přihlédne z moci úřední. To vyplývá ze skutečnosti, že 

pokud je třeba se neplatnosti dovolat, tak tuto povinnost InsZ explicitně stanoví, a naopak pokud 

 
40 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 813 
41 § 574 až § 588 ObčZ 
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tak stanoveno není, jedná se dle mého názoru o neplatnost absolutní. V případech relativní 

neplatnosti, se této neplatnosti musí dovolat osoba, na jejíž ochranu je tato neplatnost stanovena 

(tj. subjekt právního vztahu), v takovém případě je založeno toto oprávnění též insolvenčnímu 

správci.42 

Jde-li o procesní aspekt neplatnosti právního jednání, tak insolvenční zákon v § 231 odst. 1  

a 2 zavádí okamžikem zahájení insolvenčního řízení výlučnou pravomoc insolvenčního soudu 

k posuzování neplatnosti právního jednání dlužníka vztahujícího se k jeho majetku nebo 

závazkům. Z toho vyplývá, že insolvenční soud není vázán v průběhu insolvenčního řízení 

rozhodnutím jiného soudu či orgánu, kterým byla vyslovena neplatnost takového jednání.  

V § 232 InsZ je uvedeno, že pokud byla neplatnost takového jednání zjištěna rozhodnutím 

obecného soudu, které nabylo právní moci již před zahájením insolvenčního řízení, uplatní  

se fikce, že takové jednání je neplatné i pro účely insolvenčního řízení. Účelem uvedených 

ustanovení je tedy zajistit, aby po zahájení insolvenčního řízení dle § 97 InsZ byla všechna řízení 

týkající se majetkové podstaty, tedy i otázka posouzení neplatnosti právního jednání, soustředěna 

u jednoho soudu, a to u soudu insolvenčního. Uvedená ustanovení nicméně neupravují vliv této 

výlučné příslušnosti insolvenčních soudů ve vztahu k řízením u obecných soudů započatých již 

před zahájením insolvenčního řízení, které dále pokračují. Pokud budeme vycházet pouze  

z citovaného ustanovení insolvenčního zákona, mohlo by dojít k takovému výkladu, že otázku 

neplatnosti právního jednání týchž účastníků mohou posuzovat dva soudy (obecný a insolvenční) 

současně, resp. mohla by být v téže věci vydána dvě rozhodnutí, která by navíc mohla být 

vzájemně neslučitelná, ačkoliv by insolvenční soud tímto rozhodnutím obecného soudu nebyl 

vázán dle § 232 InsZ. Uvedená situace je z hlediska právní jistoty účastníků zcela nepřípustná, 

neboť by byli vázáni dvěma protichůdnými rozhodnutími.43 K řešení nastalé situace je nutné 

dojít systematickým výkladem. Z § 231 InsZ vyplývá, že v případě zahájení insolvenčního řízení 

se obecný soud stává nepříslušným, neboť výlučná příslušnost přechází na insolvenční soud, 

tudíž nejsou u obecného soudu splněny podmínky řízení a zároveň ztrátu příslušnosti nelze řešit 

podle § 104a OSŘ, tudíž po zahájení insolvenčního řízení tak nemůže být příslušnost obecného 

soudu zhojena.44 V tomto případě tak musí být řízení u obecného soudu z důvodu 

neodstranitelnosti nedostatku věcné příslušnosti zastaveno nebo přerušeno v závislosti na tom, 

 
42 § 231 odst. 3 InsZ 
43 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 631 
44 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 632 
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zda je otázka neplatnosti obecným soudem posuzována jako otázka hlavní nebo jako otázka 

předběžná.45  

V prvním případě, posuzuje-li obecný soud neplatnost právního jednání jako otázku hlavní 

na základě určovací žaloby dle § 80 OSŘ a následně je zahájeno insolvenční řízení, tak dle 

Juráše: „…nemůže podle § 103 OSŘ takový soud věc rozhodnout v meritu věci a současně 

nemůže nedostatek podmínky řízení (§ 232) odstranit.“46 Z uvedeného tak lze dovozovat, že 

obecný soud ve věci nemůže od okamžiku zahájení insolvenčního řízení meritorně rozhodnout 

a po právní moci rozhodnutí o úpadku řízení zastaví dle § 104 OSŘ. Dle mého názoru se tedy na 

tento případ neaplikuje § 140a InsZ, podle kterého se ostatní soudní řízení týkající se majetkové 

podstaty přerušují až okamžikem zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku. 

Pokud by totiž v období mezi zahájením insolvenčního řízení a rozhodnutím o úpadku 

rozhodnutí obecného soudu nabylo právní moci, stalo by se pro účastníky závazné, ale s ohledem 

na § 232 by takové rozhodnutí nebylo závazné pro účely insolvenčního řízení. Pokud by si pak 

insolvenční soud posoudil neplatnost právního jednání sám a dospěl by k opačnému právnímu 

názoru než obecný soud, tak by dotčení účastníci byli vázání dvěma rozhodnutími, která by byla 

vzájemně protichůdná. Jsem tedy toho názoru, že v tomto případě by obecný soud již  

od okamžiku zahájení insolvenčního řízení neměl ve věci meritorně rozhodnout pro nedostatek 

podmínek řízení a po rozhodnutí o úpadku by měl řízení zastavit právě z výše uvedeného 

důvodu. Případně se dle mého názoru nabízí také postup spočívající v přerušení řízení  

o neplatnosti právního jednání u obecného soudu dle § 109 odst. 1 písm. b) OSŘ, jinak řečeno 

obecný soud řízení přeruší již okamžikem zahájení insolvenčního řízení z důvodu nutnosti 

posouzení prejudiciální otázky k jejímuž posouzení není oprávněn. 

V druhém případě, posuzuje-li obecný soud po zahájení insolvenčního řízení neplatnost 

právního jednání pouze jako otázku předběžnou, tj. otázku na níž závisí jeho rozhodnutí, tak nic 

nebrání tomu, aby si obecný soud posoudil tuto otázku pro účely svého řízení sám dle § 135 odst. 

2 OSŘ a § 232 InsZ.47 V tomto případě nemůže nastat výše uvedená situace vázanosti účastníků 

dvěma protichůdnými rozhodnutími, neboť posouzení takovéto předběžné otázky bude obecným 

soudem obsaženo jen v odůvodnění, přičemž dle § 159a odst. 1 OSŘ je pro účastníky závazný 

pouze výrok pravomocného rozhodnutí. Následně po právní moci rozhodnutí o úpadku se řízení 

u obecného soudu dle § 140a InsZ přeruší. 

 
45 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 632 
46 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 632 
47 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 632 
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Samotné řízení o neplatnosti právního jednání může mít v insolvenčním řízení podobu 

otázky hlavní v případě, že byla oprávněnou osobou podána žaloba na určení neplatnosti 

právního jednání, nebo otázky vedlejší např. na základě vylučovací žaloby dle § 225 odst. 1 

InsZ. V obou případech bude neplatnost řešena v rámci incidenčního sporu dle § 159 odst. 1 

písm. g) InsZ nebo § 159 odst. 1, písm. b) InsZ. Nicméně z ustanovení § 159 odst. 1, písm. g) 

InsZ vyplývá, že dotčená osoba musí mít na tomto určení naléhavý právní zájem. Proto by 

žaloby na neplatnost měly být uplatňovány až v případě, že zákon této osobě nepřiznává jinou 

možnost. Proto také insolvenční správce dle mého názoru v případě pochybnosti ohledně 

platnosti právního jednání dlužníka namísto podání žaloby na neplatnost, zahrne předmětnou věc 

do soupisu a následně bude vyčkávat, zda oprávněná osoba podá vylučovací žalobu. 

V důsledku pravomocného rozhodnutí insolvenčního soudu dle § 231 InsZ nebo obecného 

soudu dle 232 InsZ bude nutné plnění na základě zjištěného neplatného jednání vypořádat podle 

pravidel o bezdůvodném obohacení dle § 2991 ObčZ.48 Nicméně § 233 odst. 1 InsZ zakládá pro 

insolvenčního správce možnost odmítnout vydání majetku z majetkové podstaty za předpokladu, 

že nedošlo k obohacení majetkové podstaty, nebo pokud oprávněná osoba požaduje více, než 

činí toto obohacení. V takovém případě osoba žádající vydání majetkového prospěchu 

z majetkové podstaty nejprve písemně vyzve insolvenčního správce k jeho vydání. Teprve když 

insolvenční správce takovou žádost výslovně odmítne, nebo na ni v přiměřené lhůtě vůbec 

nereaguje, má oprávněná osoba možnost podat u insolvenčního soudu vylučovací žalobu dle 

§ 225 InsZ, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno vyrozumění insolvenčním 

správcem, že její žádosti nevyhověl. Otázkou je, kdy počne běžet lhůta k podání vylučovací 

žaloby v případě, že insolvenční správce vůbec nereaguje, neboť pojem v „přiměřené lhůtě“ není 

v insolvenčním zákoně nikde vymezen, což není z hlediska právní jistoty dotčené osoby ideální. 

Za účelem zvýšení právní jistoty se ztotožňuji s Kozákem dle něhož: „…by měla oprávněná 

osoba ve své písemné žádosti uvést lhůtu, ve které očekává písemnou odpověď insolvenčního 

správce.“49 Po uplynutí lhůty stanovené v žádosti by došlo k počátku běhu třicetidenní lhůty 

k podání vylučovací žaloby. Jiný způsob pro určení počátku této lhůty v případě, že zákonodárce 

tento okamžik výslovně neupraví, nevidím. 

Pokud byla věc, jež měla být vydána z majetkové podstaty oprávněné osobě již zpeněžena 

v insolvenčním řízení, tak dle § 233 odst. 3 InsZ má dotčená osoba možnost napadnout platnost 

 
48 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 633 
49 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 884 
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smluv, kterými došlo ke zpeněžení takové věci, žalobou u incidenčního soudu ve lhůtě, která 

uplyne okamžikem skončení insolvenčního řízení. 

 

1.4.2 Neúčinnost právního jednání 

 

 Jak bylo uvedeno výše, do majetkové podstaty náleží i majetek ve vlastnictví osob 

odlišných od dlužníka, jde-li o plnění z neúčinných právních jednání.50 Insolvenční zákon 

prostřednictvím institutu neúčinnosti právního jednání (odporovatelnosti) brání tomu, aby 

dlužník snižoval hodnotu majetkové podstaty, a tím tak poškozoval nezajištěné věřitele možností 

jejich nižšího uspokojení. Takové jednání dlužníka je sice z hlediska hmotněprávního platné, ale 

vůči majetkové podstatě nemá žádné právní následky, tzn. že plnění z takového neúčinného 

právního jednání náleží dle § 236 odst. 2 InsZ do majetkové podstaty. Důvod existence 

odporovatelnosti právních jednání je dán přirozeným chováním dlužníků, neboť jak uvádí 

Richter: „co svět světem stojí, podléhají dlužníci příležitostně pocitu, že mnohem lépe než 

ponechat svůj majetek k uspokojení věřitelům, bude převést jej na někoho jiného, zpravidla 

(nikoli však nutně) na někoho, kdo je jejich srdci poněkud bližší.“51 

 Náš právní řád zná odporovatelnost dvojího druhu, jednak jde o jakousi obecnou 

odporovatelnost dle § 589 a násl. ObčZ, ale také úpravu zvláštní pro účely insolvenčního řízení. 

Úprava odporovatelnosti v insolvenčním zákoně je úpravou komplexní a samostatnou, tudíž se 

obecná úprava obsažená v ObčZ v insolvenčním řízení nepoužije.52 K problematice jejich 

souběhu níže. 

 Neúčinnost právního jednání může nastat v insolvenčním řízení dvojím způsobem. 

Jednak jde o neúčinnost, která je založena dle § 235 odst. 2 InsZ rozhodnutím insolvenčního 

soudu na základě odpůrčí žaloby insolvenčního správce53, přičemž dlužníkovo plnění z takto 

konstatované neúčinnosti právního jednání náleží do majetkové podstaty až poté, co se takové 

rozhodnutí insolvenčního soudu stane pravomocným.54 Druhým způsobem je situace, kdy 

neúčinnost dlužníkova jednání nastává automaticky ze zákona, tj. bez nutnosti podávat odpůrčí 

žalobu. Tento druhý způsob je spíše výjimkou, neboť k takové neúčinnosti dochází pouze 

v jediném případě, a to dle § 246 odst. 2 InsZ, což je opodstatněno skutečností, že po prohlášení 

 
50 § 205 odst. 4 InsZ 
51 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní 

monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7. (kapitola 8.2) 
52 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vydané dne 28. 2. 2018 pod sp. zn. 29 ICdo 37/2015 
53 § 239 odst. 1 InsZ 
54 § 239 odst. 4 InsZ 
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konkursu dlužník ztrácí dispoziční oprávnění k majetku v majetkové podstatě, neboť toto 

oprávnění přešlo na insolvenčního správce.55 Výše uvedené rozlišování má význam zejména 

v souvislosti s pořizováním soupisu majetkové podstaty56, neboť v prvním případě insolvenční 

správce musí vyčkat se soupisem plnění z neúčinného právního jednání až rozhodnutí 

insolvenčního soudu o neúčinnosti bude pravomocné57, zatímco ve druhém případě insolvenční 

správce sepíše takové plnění bez dalšího58 (k problematice soupisu dále v kapitole 2.1). 

 Pojmem neúčinnosti právního jednání se rozumí dle § 235 odst. 1 InsZ taková jednání či 

opomenutí, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé 

věřitele na úkor jiných. Takové vymezení je poněkud neurčité a má podobu jakési „generální 

klauzule“, na kterou navazují zvláštní skutkové podstaty neúčinného právního jednání, a to 

neúčinnost právní jednání bez přiměřeného protiplnění dle § 240 InsZ, neúčinnost 

zvýhodňujících právních jednání dle § 241 InsZ a neúčinnost úmyslně zkracujících právních 

jednání dle § 242 InsZ. Přičemž Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí vydaným dne 27. 2. 2014 

pod sp. zn. 29 Cdo 677/2011 dovodil, že k úspěšnému odporování právního jednání dlužníka 

musí být naplněna jednak obecná podmínka v § 235 odst. 1 InsZ, ale současně i některá 

ze zmíněných zvláštních skutkových podstat. Nadto zná insolvenční zákon ještě odporovatelnost 

dle § 111 InsZ, dle kterého jsou jednání dlužníka spočívající v nakládání s majetkovou podstatou 

po zahájení insolvenčního řízení bez souhlasu insolvenčního soudu neúčinná. Otázkou zůstává, 

zda podmínkou úspěšné odporovatelnosti dle § 111 InsZ je také naplnění uvedené generální 

klauzule v § 235 odst. 1 InsZ, nebo zda může insolvenční správce odporovat takovému právnímu 

jednání dlužníka bez dalšího. Osobně si myslím, že podmínka v § 235 odst. 1 InsZ musí být 

splněna i v tomto případě, neboť si lze představit i takové nakládání s majetkovou podstatou 

ze strany dlužníka, které naopak povede ke zhodnocení majetkové podstaty. Bylo by tedy proti 

smyslu této právní úpravy takovému jednání odporovat. 

 Aktivně legitimován k podání odpůrčí žaloby je v insolvenčním řízení dle § 239 odst. 1 

InsZ pouze insolvenční správce. Podává ji proti osobě, která má vydat dlužníkovo plnění 

z neúčinného právního jednání do majetkové podstaty. Věřitelé sice aktivně legitimováni 

k odpůrčí žalobě nejsou, nicméně mohou dle § 239 odst. 2 InsZ insolvenčnímu správci 

navrhnout její podání nebo prostřednictvím věřitelského výboru mohou insolvenčnímu správci 

uložit povinnost takovou žalobu podat. Insolvenční zákon v § 239 odst. 3 stanoví k podání 

 
55 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 641 
56 § 217 a násl. InsZ 
57 § 239 odst. 4 InsZ 
58 § 224 InsZ 
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odpůrčí žaloby propadnou lhůtu za účelem ochrany osob povinných k vydání dlužníkova plnění 

do majetkové podstaty, která činí 1 rok ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním 

rejstříku. Nicméně jako problematickou spatřuji skutečnost, že v praxi ani teorii nepanuje obecná 

shoda nad povahou uvedené lhůty, tj. zda jde o lhůtu procesní nebo hmotněprávní. Například 

Kozák uvádí, že: „Obdobná situace je v zákoně u lhůty pro podání přihlášky pohledávky (§ 136 

odst. 3 a 4 a § 173 odst. 1). V případě lhůty pro podání přihlášky pohledávky soudy vyšších 

stupňů opakovaně judikovaly, že tato lhůta je procesní, tzn. že přihláška pohledávky je podána 

včas, pokud je do konce lhůty předána k přepravě držiteli poštovní licence. Na lhůtu pro podání 

odpůrčí žaloby lze nepochybně nahlížet obdobným způsobem. Také v tomto případě půjde o lhůtu 

procesní.“59 Naopak odlišný názor zastává Sprinz, který uvádí, že: „VSPH naopak dovodil, že 

lhůta pro podání odpůrčí žaloby je hmotněprávní lhůtou; k jejímu zachování je nezbytné, aby 

žaloba došla nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu (104 VSPH 435/2016; 104 

VSPH 494/2017; 14 VSOL 323/2017; 102 VSPH 603/2015; shodně Hásová a kol. 2008 s. 914). 

Osobně jsem přesvědčen, že jde o lhůtu hmotněprávní.“60 Odporovatelnost v insolvenčním řízení 

je tak významným institutem, že by dle mého názoru bylo z hlediska právní jistoty na místě 

doplnit ustanovení § 239 odst. 1 InsZ tak, že bude povaha této lhůty postavena na jisto a nebude 

se dovozovat z judikatury. Jde-li o samotnou povahu uvedené lhůty, přikláním 

se k menšinovému názoru, že jde o lhůtu procesní, neboť vycházím z legislativní techniky 

použité zákonodárcem, ze která vyplývá, že v případě hmotněprávních lhůt je tato povaha lhůty 

u jednotlivých institutů v insolvenčním zákoně výslovně zdůrazněna viz. § 198 odst. 1 InsZ, § 

199 odst. 1 InsZ, § 225 odst. 1 a 2 InsZ. Naopak v § 239 InsZ charakter lhůty zákonodárce 

výslovně neupravil, z toho důvodu mám za to, že jde o lhůtu procesní. Nadto bych ještě rád 

upozornil, že uvedená prekluzivní lhůta se vztahuje pouze na odporovatelnost dle § 240, § 241 

a § 242 InsZ, nikoliv i na odporovatelnost dle § 111 InsZ, a to z toho důvodu, že v tomto případě 

by mohlo dojít k tomu, že prekluzivní lhůta uplyne dříve, než by se vůbec dlužník mohl 

takového jednání dopustit.61  

 Z § 239 odst. 4, věty druhé InsZ dále vyplývá, že insolvenční správce se může odpůrčí 

žalobou domáhat nejen určení neúčinnosti právního jednání dlužníka, ale i případného vydání 

peněžitého prospěchu z takového neúčinného jednání. Určitý nedostatek tohoto ustanovení 

spatřuji ve skutečnosti, že zákonodárce výslovně umožňuje, aby insolvenční správce požadoval 

 
59 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 898 
60 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 649 
61 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 650 
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současně s určením neúčinnosti pouze vydání peněžitého plnění, přičemž možnost vydání 

nepeněžitého plnění nezmínil.62 Domnívám se, že jde pouze o opomenutí zákonodárce, nikoliv 

o jeho úmysl. I v tomto případě by bylo na místě upravit výslovně také možnost vydání 

nepeněžitého plnění.  

 Dále bych rád zmínil okruh osob, které jsou dle insolvenčního zákona pasivně 

legitimováni ve vztahu k odpůrčí žalobě insolvenčního správce. Insolvenční zákon v § 237 odst. 

1 a 2 tyto osoby dělí do dvou skupin. Za prvé jde o osoby, vůči nimž bylo neúčinné právní 

jednání činěné nebo osoby, které měly z takového jednání prospěch. Dle Maršíkové půjde 

v tomto případě zejména o smluvní strany právního jednání, či příjemce jednostranného právního 

jednání dlužníka.63 Druhou skupinu pak tvoří dle § 237 odst. 2 InsZ dědici a právní nástupci 

osob uvedených v první skupině, ale pouze za předpokladu, že jim museli být známy okolnosti 

zakládající možnost dovolávat se neúčinnosti právního jednání nebo alternativně jde o osoby, 

které tvoří s dlužníkem koncern64, popř. jde o osoby dlužníkovi blízké65. S touto druhou 

skupinou jsou opět spojeny určité výkladové nejasnosti. Jednak není z uvedeného ustanovení 

zřejmé zda jde o právní nástupce singulární či universální, neboť zákonodárce použil pojem 

„přechod“ dlužníkova plnění, z čehož by se dalo usuzovat, že jde pouze o universální právní 

nástupnictví.66 A dále není zcela zřejmé, koho si zákonodárce představoval pod pojmem dlužník 

ve spojení „osoba dlužníkovi blízká“, neboť např. Maršíková uvádí, že tímto „dlužníkem“  

se nerozumí dlužník ve smyslu insolvenčního řízení, nýbrž tímto dlužníkem je osoba, která měla 

z neúčinného jednání prospěch nebo vůči níž bylo toto jednání insolvenčním dlužníkem činěno, 

tj. osoba uvedená v první skupině).67 Richter naopak zastává názor, že dlužníkem je v tomto 

smyslu jak insolvenční dlužník, tak i osoba, vůči níž bylo neúčinné jednání činěno, nebo která 

z něho měla prospěch.68 Další názor na tuto problematiku přináší Sprinz, který se přiklání pouze 

 
62 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 652 
63 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: ve znění zákona č. 64/2017 Sb. s poznámkami, judikaturou, nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. aktualizované vydání podle stavu právní 

úpravy k 1.1.2018. Praha: Leges, 2018. Glosátor. ISBN 978-80-7502-257-8. str. 524 
64 § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) 
65 § 22 ObčZ 
66 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 644 
67 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: ve znění zákona č. 64/2017 Sb. s poznámkami, judikaturou, nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. aktualizované vydání podle stavu právní 

úpravy k 1.1.2018. Praha: Leges, 2018. Glosátor. ISBN 978-80-7502-257-8. str. 524-525 
68 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní 

monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7. (kapitola 8.3.4.2) 
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k doslovnému výkladu tohoto ustanovení, tedy že tímto dlužníkem je dlužník insolvenční.69 

Z uvedeného vyplývá, že právní úprava zvolená zákonodárcem není zcela bezproblémová.  

 Jelikož za neúčinné právní jednání může být prohlášeno i jednání, které spočívalo  

ve vzájemném protiplnění, tak insolvenční zákon v § 237 odst. 3 a 4 stanoví, že dojde-li  

ke zjištění neúčinnosti takového právního jednání dlužníka, které bylo spojeno s protiplněním, 

které dlužník přijal od druhé strany, má tato osoba právo na vrácení toho protiplnění, které bylo 

poskytnuto za plnění, jež je povinna vydat do majetkové podstaty. Insolvenční správce je 

povinen toto plnění přijaté dlužníkem vydat za předpokladu, že jsou splněny tyto dvě 

kumulativní podmínky, a to, že je toto plnění v majetkové podstatě rozpoznatelné, a současně  

se v majetkové podstatě nachází.70 Pokud naopak tyto podmínky naplněny nejsou, tak se uplatní 

zákonná fikce podle které, je pohledávka povinné osoby považována za přihlášenou pohledávku 

uspokojovanou v insolvenčním řízení.71 Tato fikce se dle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 

vydaného dne 20.5.2019 pod sp. zn. 104 VSPH 250/2019 použije i v případě, kdy insolvenční 

správce napadne odpůrčí žalobou právní jednání dlužníka činěné vůči osobě, ohledně které bude 

v budoucnu rovněž vedeno insolvenční řízení za předpokladu, že v tomto budoucím 

insolvenčním řízení bude rozhodnuto o úpadku dříve, než dojde k ukončení sporu o odpůrčí 

žalobě.72 

 Největší nedostatek současné právní úpravy však spatřuji v možném souběhu 

odporovatelného právního jednání projednávaného mimo insolvenční řízení s odporovatelností 

v insolvenčním řízení, a to z důvodu znění § 239 odst. 1, věta druhá InsZ a § 243 InsZ, včetně 

jejich vzájemné rozpornosti. Podle prvně zmíněného ustanovení se v odpůrčím sporu vedeném  

u obecného soudu nesmí po zahájení insolvenčního řízení pokračovat, a současně z ustanovení  

§ 243 InsZ vyplývá, že pokud rozhodnutí o odpůrčí žalobě vedené u obecného soudu nabude 

právní moci před právní mocí rozhodnutí o úpadku, tak věřitel nebude mít povinnost vydat 

vymožené plnění do majetkové podstaty. Hlavní problém činí výklad pojmu „nelze v něm 

pokračovat“ dle § 239 odst. 1, věta druhá InsZ. Například Kozák uvádí, že: „…bude-li text § 239 

odst. 1 „nelze v něm pokračovat“ vyložen ve smyslu přerušení řízení dle § 109 až § 111 o.s.ř., 

pak dle § 111 odst. 1 o.s.ř. nepoběží ani lhůty, tzn. rozhodnutí o neúčinnosti právního úkonu 

vydané v rámci řízení zahájeného dříve než insolvenční řízení, nebude moci od zahájení 

 
69 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 644 
70 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 893 
71 § 237 odst. 4 InsZ 
72 VODA, J. Souběh dvou insolvenčních řízení a dopad pro řízení o odpůrčí žalobě [online]. Epravo.cz. Vydáno 

26.7.2019. Dostupné na: https://www.epravo.cz/top/clanky/soubeh-dvou-insolvencnich-rizeni-a-dopad-pro-

rizeni-o-odpurci-zalobe-109685.html 
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insolvenčního řízení (§ 97 odst. 1) do rozhodnutí o úpadku dle § 136 nabýt právní moci. 

Hypotéza tohoto ustanovení by v tomto případě nemohla být naplněna.“73 Tento výkladový 

problém vyřešil Nejvyšší soud ČR rozhodnutím vydaným dne 7. 10. 2014 pod sp. zn. 21 Cdo 

2299/2013 poněkud zvláštní právní konstrukcí, dle které pojem přerušení nelze chápat v jeho 

pravém slova smyslu (dle § 111 OSŘ), nýbrž jde o jakousi obdobu přerušení řízení s tím, že 

nadále běží procesní lhůty a rozhodnutí o odpůrčí žalobě tak může nabýt právní moci.74 

V důsledku toho se tak rozhodnutí o odpůrčí žalobě řešené u obecného soudu může stát 

pravomocným i po zahájení insolvenčního řízení s tím, že pokud se stane pravomocným před 

právní mocí rozhodnutí o úpadku, tak takové vymožené plnění věřitel není povinen vydat  

do majetkové podstaty. Současně Nejvyšší soud v uvedeném rozhodnutí75 dovodil, že uplynutí 

prekluzivní lhůty k podání odpůrčí žaloby insolvenčním správcem v insolvenčním řízení má za 

následek, že odpůrčí nárok nelze uplatnit nejen v insolvenčním řízení, ale ani u obecného soudu. 

Jinak řečeno Nejvyšší soud judikoval pravidlo, že v důsledku zahájení insolvenčního řízení 

vzniká zákaz vymáhat odpůrčí nároky mimo insolvenční řízení a uplynutím prekluzivní lhůty 

jednoho roku dle § 239 odst. 3 InsZ zanikají všechny odpůrčí nároky bez dalšího.76 Takové 

řešení nastíněné Nejvyšším soudem ČR je dle mého názoru nesystémové a nepřehledné, neboť  

se vytváří určitá procesní konstrukce jen za tím účelem, aby uvedená ustanovení insolvenčního 

zákona dávala smysl a nebyla vzájemně rozporná.77 Navíc důsledkem takového přerušení může 

dojít k ochuzení majetkové podstaty, neboť v důsledku tohoto „přerušení“ nelze o odpůrčím 

sporu u obecného soudu rozhodnout a insolvenční správce v insolvenčním řízení nemusí stihnout 

podat odpůrčí žalobu v prekluzivní lhůtě včas, čímž dojde k zániku nároku odporovat takové 

jednání jednou pro vždy i u obecného soudu. 

Současná právní úprava souběhu odporovatelnosti i rozhodnutí Nejvyššího soudu vydané 

dne 7. 10. 2014 pod sp. zn. 21 Cdo 2299/2013 jsou kritizovány řadou odborníků v oblasti 

insolvenčního práva, kteří současně přinášejí možné návrhy řešení právní úpravy de lege 

ferenda. Jako nejvhodnější mi přijde návrh řešení uvedeného problému nastíněný Troupem 

 
73 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 914 
74 TROUP, T a RAKOVSKÝ, A. Poznámka k rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci souběhu obecné a insolvenční 

odporovatelnosti aneb když méně je…méně [online]. Bulletin advokacie. Vydáno 9.10.2015. Dostupné na: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/poznamka-k-rozhodnuti-nejvyssiho?browser=mobi 
75 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vydané dne 7. 10. 2014 pod sp. zn. 21 Cdo 2299/2013 
76 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 654 
77 TROUP, T a RAKOVSKÝ, A. Poznámka k rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci souběhu obecné a insolvenční 

odporovatelnosti aneb když méně je…méně [online]. Bulletin advokacie. Vydáno 9.10.2015. Dostupné na: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/poznamka-k-rozhodnuti-nejvyssiho?browser=mobi 
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a Rakovským, dle kterých současnou právní úpravu by bylo vhodné změnit tak, že samotným 

zahájením insolvenčního řízení by nedocházelo samo o sobě k přerušení řízení o odpůrčí žalobě 

u obecného soudu. K přerušení takového řízení by mělo dojít až okamžikem, kdy insolvenční 

správce podá odpůrčí žalobu dle § 239 odst. 1 InsZ a toto přerušení by mělo trvat až  

do pravomocného skončení odpůrčího sporu v insolvenčním řízení. Věřitel dříve zahájeného 

odpůrčího sporu u obecného soudu by se po zjištění úpadku nadále domáhal plnění z neúčinného 

právního jednání, nikoliv však ve svůj osobní prospěch, nýbrž ve prospěch majetkové podstaty 

v případě, že insolvenční správce by odpůrčí žalobu nepodal. Pokud by však insolvenční správce 

odpůrčí žalobu podal a spor z této žaloby prohrál, vzal svou odpůrčí žalobu zpět či insolvenční 

řízení by skončilo dříve než řízení o odpůrčí žalobě, tak plnění z neúčinného právního jednání by 

věřitel nadále vymáhal ve svůj vlastní prospěch v řízení u obecného soudu.78 S výše popsaným 

návrhem řešení se plně ztotožňuji, protože pouze taková úprava zaručuje, že plnění z neúčinného 

právního jednání nezůstane osobě, která z něho měla prospěch, nýbrž toto plnění se dostane  

do majetkové podstaty nebo alternativně bude vydáno věřiteli, který se prohlášení neúčinnosti 

domáhal. 

Ze všech výše uvedených skutečností je zřejmé, že právní úprava odporovatelnosti 

právních jednání v insolvenčním řízení není bezproblémová a je otázkou času, zda k vyjasnění či 

nápravě sporných ustanovení dojde cestou legislativních změn nebo budou vyjasněny až 

rozhodovací praxí soudů. 

Dále dodávám, že vymezením jednotlivých skutkových podstat neúčinnosti právního 

jednání se ve své práci dále podrobně věnovat nebudu, neboť přece jenom tématem mé 

diplomové práce je majetková podstata, nikoliv neúčinnost právních jednání v insolvenčním 

řízení. Mým hlavním záměrem bylo pouze poukázat na některé nejasnosti tohoto institutu a na 

jeho účinky ve vztahu k majetkové podstatě dlužníka. 

 

1.4.3 Souběh neplatnosti a neúčinnosti právních jednání dlužníka 

 

V právní praxi se může stát, že jednání dlužníka bude naplňovat znaky neplatného 

a současné neúčinného právního jednání. K tomu insolvenční zákon v § 234 stanoví, že pokud 

byla zjištěna neplatnost právního jednání týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka, které ale 

současně naplňuje znaky neúčinného právního jednání, tak v takovém případě má přednost 

 
78 TROUP, T a RAKOVSKÝ, A. Poznámka k rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci souběhu obecné a insolvenční 

odporovatelnosti aneb když méně je…méně [online]. Bulletin advokacie. Vydáno 9.10.2015. Dostupné na: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/poznamka-k-rozhodnuti-nejvyssiho?browser=mobi 
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institut neplatnosti. Toto ustanovení vychází z předpokladu, že neúčinné jednání je platné, 

respektive neúčinnost právního jednání není na překážku jeho platnosti, ale naopak neplatné 

právní jednání nemůže být zároveň neúčinné, neboť předpokladem neúčinnosti je platnost 

takového jednání.79 

Snadno představitelná je i situace, kdy insolvenční správce bude odporovat právnímu 

jednání dlužníka odpůrčí žalobou, ale v průběhu řízení insolvenční soud dospěje k tomu, že toto 

právní jednání dlužníka není neúčinné, nýbrž neplatné. K tomu se vyjádřil Nejvyšší soud 

rozhodnutím vydaným dne 28. 2. 2018 pod sp. zn. 29 ICdo 19/2016 následovně: „Jestliže 

insolvenční správce v žalobě vylíčí, že dlužník poskytl žalovanému peněžité plnění, a v petitu 

požaduje vyslovení (slovy zákona určení) neúčinnosti takového právního úkonu a současně  

i uložení povinnosti takové plnění uhradit do majetkové podstaty, tak je zjevný jeho požadavek 

vůči soudu – tedy aby žalovaný byl zavázán navrátit dané peněžité plnění zpět do majetkové 

podstaty. Pro soud pak není směrodatné, že tvrzený skutkový stav insolvenční správce právně 

posoudil tak, že jde o neúčinný právní úkon dlužníka a nikoli např. o plnění bez právního 

důvodu. Soud však není vázán žalobcovým právním posouzením. Odpůrčí žaloba podle § 235 

a násl. insolvenčního zákona směřující proti právnímu úkonu spočívajícímu v peněžitém plnění 

musí oproti běžné žalobě na zaplacení peněžitého plnění obsahovat kromě skutkových okolností 

ohledně platby, též další tvrzení podle dikce insolvenčního zákona, jako jsou např. tvrzení 

o úpadku dlužníka v okamžiku provedení napadeného úkonu a tvrzení o skutečnostech, pro které 

má žalobce předmětný právní úkon za neúčinný. Je-li pak soudem zjištěný skutkový stav právně 

posouzen odlišně, např. typicky tak, že poskytnuté peněžité plnění vyhodnotí jako bezdůvodné 

obohacení žalovaného pro absenci právního důvodu, nic mu nebrání žalovaného zavázat 

k povinnosti zaplatit žalované peněžité plnění do majetkové podstaty. Nepřekračuje tím totiž 

meze nároku vymezeného žalobou, ale pouze vyhovuje jeho části. Ve zbylém rozsahu ohledně 

požadavku na vyslovení neúčinnosti právního úkonu, žalobu zamítne, pokud insolvenční správce 

nevzal v tomto rozsahu žalobu zpět.“80Z výše uvedeného vyplývá, že k naplnění smyslu těchto 

ustanovení, tj. získat majetek z dlužníkova právního jednání zpět do majetkové podstaty, není 

rozhodující právní posouzení učiněné insolvenčním správcem. 

Nicméně nejvhodnější se zdá být řešení, které uvádí Jirmásek, aby insolvenční správce 

v případě pochybnosti, zda se dlužník dopustil neplatného nebo neúčinného právního jednání, 

 
79 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 635 
80 Právní věta, rozhodnutí NS sp. zn. 29 ICdo 19/2016 [online]. Wolters Kluwer ČR, a. s. Dostupné na: 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/379404/1/2?vtextu=29%20Icdo%2019/2016#lema0 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/379404/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.%2523235
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/379404/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.%2523235
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takovou věc zapsal do soupisu majetkové podstaty (viz. níže) a následně podal také odpůrčí 

žalobu.81 

 

  

 
81 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 610-611 
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2. Zjišťování majetku a jeho soupis 

 

Jak již bylo řečeno výše, majetek dlužníka náležející do majetkové podstaty slouží 

k naplnění jednoho ze základních cílů insolvenčního řízení, kterým je poměrné a co možná 

nejvyšší uspokojení dlužníkových věřitelů. Aby došlo k naplnění tohoto cíle, musí insolvenční 

správce zjistit majetek dlužníka náležejícího do majetkové podstaty a sepsat jej do soupisu. 

Zjištění a soupis majetku náležejícího do majetkové podstaty je jednou z nejdůležitějších 

povinností insolvenčního správce vůbec, neboť právě na této činnosti je závislé dosažení 

požadovaných cílů.82 Z tohoto důvodu jsou také na insolvenčního správce kladeny vysoké 

nároky, tzn. povinnost insolvenčního správce postupovat při výkonu své funkce svědomitě  

a s odbornou péčí.83 

Na tomto místě je vhodné též upozornit na odlišný význam pojmů majetková podstata  

a soupis majetkové podstaty (resp. soupis majetku náležejícího do majetkové podstaty), neboť 

jsou tyto pojmy v rozhodovací praxi soudů, ale i v samotném insolvenčním zákoně, byť 

neúmyslně, zaměňovány (viz. níže).84 Majetková podstata je dle § 2 písm. e) InsZ tvořena 

majetkem, který je určen k uspokojení dlužníkových věřitelů, půjde tedy zpravidla o věci  

ve vlastnictví dlužníka nebo věci do majetkové podstaty náležející z důvodu neúčinnosti 

dlužníkova právního jednání. Majetková podstata tak představuje veškerý majetek, který do ní 

objektivně (podle zákona) náleží, jinak řečeno obsah majetkové podstaty je dán bez ohledu na 

činnost insolvenčního správce.85 Naopak soupis je dle § 217 odst. 1 InsZ listinou, kterou 

vyhotovuje insolvenční správce a jsou v ní zapsány věci, které náleží do majetkové podstaty dle 

jeho subjektivního názoru. Pojem majetková podstata tedy představuje objektivní skutečnost, 

zatímco soupis je pouhou subjektivní představou insolvenčního správce o majetkové podstatě.86 

Z výše uvedeného pak samozřejmě vyplývá, že obsah majetkové podstaty a obsah soupisu se 

mohou překrývat, ale také nemusí. Na tuto skutečnost pak reaguje insolvenční zákon instituty 

vyřazení, vyloučení a vynětí majetku ze soupisu (viz. níže v části třetí), aby soupis majetku 

náležejícího do majetkové podstaty vyhotovený insolvenčním správcem odpovídal skutečnému 

obsahu majetkové podstaty. 

 
82 VESELÝ, P. Prohlídka obydlí dlužníka v oddlužení [online]. EPRAVO.CZ. Vydáno 5.6.2018. Dostupné na: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/prohlidka-obydli-dluznika-v-oddluzeni 107660.html 
83 § 11 Vyhlášky č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce 
84 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 602 
85 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 602 
86 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 602 
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2.1 Zjišťování majetku a povinnost součinnosti 

 

Jedním z hlavních úkolů insolvenčního správce, popř. předběžného správce, jak vyplývá  

z § 209 odst. 1 InsZ je zjišťování majetku náležejícího do majetkové podstaty. Insolvenční 

správce je při plnění tohoto úkolu povinen řídit se pokyny insolvenčního soudu.87 Podle § 211 

InsZ insolvenční správce při zjišťování majetkové podstaty vychází nejprve ze seznamu majetku 

sestaveného dlužníkem, který dlužník předložil spolu s insolvenčním návrhem dle § 104 odst. 1 

písm. a) InsZ. Pokud podal insolvenční návrh věřitel, tak povinnost předložit seznam majetku je 

dlužníkovi uložena rozhodnutím soudu dle § 128 odst. 3 InsZ nebo výzvou obsaženou 

v rozhodnutí o úpadku podle § 136 odst. 2 písm. g) InsZ, pokud tak dlužník dosud neučinil. 

Nicméně insolvenční zákon v § 211 odst. 2 nepředpokládá pouze pasivní roli insolvenčního 

správce při zjišťování majetku náležejícího do majetkové podstaty v podobě převzetí dlužníkem 

sestaveného seznamu majetku, ale naopak vyžaduje jeho aktivní činnost.88 K tomu se vyjádřil 

Vrchní soud v Praze rozhodnutím vydaným dne 2. 12. 2011 pod č.j. 2 VSPH 884/2011-B-62 

následovně: „dle ust. § 209 odst. 1 a § 217 IZ je zjišťovaní a soupis majetkové podstaty  

v kompetenci insolvenčního správce, který je oprávněn posoudit, zda konkrétní majetek 

pohledávky nevyjímaje do majetkové podstaty dlužníka náleží či nikoli, k tomu nepotřebuje 

souhlas insolvenčního soudu ani věřitelského orgánu či dlužníka. Na tom nic nemění ani to, že 

správce bude muset být připraven obhájit, proč určitý majetek nezahrnul do soupisu majetkové 

podstaty v rámci projednání konečné zprávy.“89 

 Požadavky kladené na insolvenčního správce postupovat při zjišťování a soupisu majetkové 

podstaty svědomitě a s odbornou péčí, tzv. standardy postupu správce, jsou konkretizovány 

v § 11 vyhlášky č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce 

insolvenčního správce. Dle uvedeného ustanovení vyhlášky je insolvenční správce povinen: 

a) zjišťování majetkové podstaty provádět osobní činností nebo prostřednictvím 

zaměstnance, 

b) při prohlídce bytu, sídla a jiných míst, kde má dlužník umístěn majetek náležející  

do majetkové podstaty, porovnávat skutečně zjištěný stav s údaji, které dlužník uvedl  

v seznamu majetku, a o případných rozdílech informovat insolvenční soud, 

c) v případě dlužníka, ohledně kterého je vedeno exekuční řízení, zjišťovat majetkovou 

podstatu také prostřednictvím součinnosti soudního exekutora a 

 
87 § 209 odst. 1 InsZ 
88 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 581 
89 Rozhodnutí Vrchní soud v Praze vydané dne 2. 12. 2011 pod č.j. 2 VSPH 884/2011-B-62 
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d) podle možností při zjišťování majetkové podstaty pořizovat obrazovou dokumentaci, na 

niž odkáže v soupisu při označení majetku.90 

 

Při zjišťování majetkové podstaty vlastním šetřením se však insolvenční správce neobejde 

bez součinnosti dalších osob, proto insolvenční zákon vymezuje také okruh subjektů, které jsou 

povinni takovou součinnost insolvenčnímu správci poskytnout. Tyto osoby mají povinnost dbát 

pokynů udělených insolvenčním správcem, neboť jak bylo dovozeno Nálezem Ústavního soudu 

ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01, insolvenční správce má při výkonu své funkce postavení 

zvláštního veřejnoprávního orgánu, přičemž jeho základním úkolem je zajištění řádného průběhu 

insolvenčního řízení. Mezi tyto osoby insolvenční zákon řadí: 

a) dlužníka, jeho statutární orgány a likvidátora dle § 210 InsZ, 

b) orgány veřejné správy uvedené v § 43 InsZ, 

c) osoby mající u sebe dlužníkův majetek dle § 213 InsZ a  

d) věřitelské orgány dle § 211 odst. 2 InsZ.91 

2.1.1 Součinnost dlužníka 

 

Dlužník je dle § 210 odst. 1 InsZ povinen poskytnout insolvenčnímu, popř. předběžnému 

správci při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost a dbát jeho pokynů. Jedná se 

o povinnost spolupracovat s insolvenčním správcem za účelem zjištění všech majetkových 

hodnot náležejících do majetkové podstaty.92 Insolvenční správce při zjišťování majetkové 

podstaty sice vychází dle § 211 odst. 1 InsZ ze seznamu majetku předloženým dlužníkem, 

nicméně informace v tomto seznamu obsažené insolvenční správce nemůže bez dalšího 

považovat za zcela přesné a bezchybné, ale naopak má povinnost tyto informace ověřit a 

odstranit případné nesrovnalosti.93 Jak bylo uvedeno výše, tak insolvenční správce je při 

zjišťování majetkové podstaty povinen dodržet vysoké standardy postupu, jinak řečeno 

postupovat svědomitě a s odbornou péčí. Aby insolvenční správce v případě pochybností byl 

schopen prokázat, že postupoval s náležitou péčí, je, jak uvádí Stanislav: „..žádoucí, aby pokyny 

byly insolvenčním nebo předběžným správcem udělovány v písemné podobě, popř. jiné 

 
90 § 11 vyhlášky č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce. 
91 MARŠÍKOVÁ, J. Součinnost při zjišťování majetkové podstaty [online]. Verlag Dashöfer. Vydáno 20.11.2019. 

Dostupné na: https://www.du.cz/33/soucinnost-pri-zjistovani-majetkovepodstatyuniqueidmRRWSbk196FNf8-

jVUh4Eltu6PFEtumJxPSCGkvE_UpG283Pyo-rSA/ 
92 MARŠÍKOVÁ, J. Součinnost při zjišťování majetkové podstaty [online]. Verlag Dashöfer. Vydáno 20.11.2019. 

Dostupné na: https://www.du.cz/33/soucinnost-pri-zjistovani-majetkovepodstatyuniqueidmRRWSbk196FNf8-

jVUh4Eltu6PFEtumJxPSCGkvE_UpG283Pyo-rSA/ 
93 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 583 
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doložitelné podobě včetně záznamu o předání a převzetí udělených pokynů dlužníkem, resp. 

osobami, které jsou oprávněny za dlužníka jednat.94 

V praxi je pak obvyklé, že insolvenční správce po svém ustanovení do funkce průběžně 

vyzývá dlužníka k doplňování potřebných údajů, zejména těch týkajících se jeho majetku  

do soupisu, protože seznam majetku předložený insolvenčnímu soudu dlužníkem bývá sestaven 

k daleko dřívějšímu datu, tudíž nemusí odpovídat současnému stavu. Insolvenční zákon nicméně 

předpokládá také situace, kdy dlužník nebude na dotazy insolvenčního správce reagovat, tedy 

neposkytne správci potřebnou součinnost. Jde-li o zjišťování majetku dlužníka v podobě 

nemovitých věcí, motorových vozidel či finančních prostředků dlužníka u finančních institucí, 

tak v těchto případech si insolvenční správce poradí sám i bez součinnosti dlužníka, a to 

nahlédnutím do katastru nemovitostí, dotazem na orgány vedoucí registry vozidel či dotazem na 

tyto finanční instituce. Horší je situace, pokud jde o zjišťování ostatního movitého majetku 

dlužníka, kdy se insolvenční správce bez dlužníkovi součinnosti neobejde. 

Za tímto účelem zákon upravuje instituty, kterými může být dlužník jednak donucen 

poskytnout náležitou součinnost, popřípadě instituty jejichž pomocí dojde ke zjištění dlužníkova 

majetku i bez dlužníkovi spolupráce. Mezi tyto instituty patří zejména prohlídka bytu a jiných 

místností dlužníka dle § 212 InsZ a prohlášení o majetku dle § 214 InsZ. Nicméně je třeba říci, 

že tyto instituty jsou až nejzazší možností a ve většině případů jejich využití není třeba. Jde-li  

o řešení dlužníkova úpadku oddlužením, tak poskytování takové součinnosti je považováno  

za základní povinnosti, které by měl plnit každý poctivý a svědomitý dlužník. V případě, že 

dlužník tyto povinnosti neplní, může mít tato skutečnost závažný dopad na schválení jeho 

oddlužení v podobě jeho přeměny na konkurs dle § 405 InsZ.95 Je tedy nanejvýš žádoucí, aby 

dlužník poskytoval součinnost insolvenčnímu správci řádně a včas, neboť je to v jeho vlastním 

zájmu.  

Pokud ale přesto dlužník nesdělí insolvenčnímu správci dostatečné informace o svém 

majetku, tak insolvenční zákon zakládá v § 212 insolvenčnímu správci oprávnění učinit 

prohlídku všech místností, kde se může nacházet majetek náležící do majetkové podstaty. 

Tomuto oprávnění současně odpovídá povinnost dlužníka insolvenčnímu správci tuto prohlídku 

umožnit. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že vydání soudního nařízení k provedení prohlídky 

předchází nejprve žádost směřovaná vůči dlužníkovi k umožnění prohlídky jeho prostor 

 
94 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 823 
95 SMOLÍK, Petr. Oddlužení v právním řádu ČR. V Praze: C.H. Beck, 2016. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-617- 

3., str. 76 
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insolvenčním správcem dobrovolně. Až v případě zamítavé odpovědi dlužníka následuje 

odůvodněná žádost vůči insolvenčnímu soudu, ve které musejí být uvedeny důvody pro její 

nařízení a současně musí být splněn předpoklad, že požadovaného cíle nelze dosáhnout jiným, 

tzn. méně intenzivním zásahem do dlužníkova soukromí.96 Pokud insolvenčnímu správci není 

poskytnuta spolupráce k umožnění přístupu do uvedených prostor, může si zajistit tento přístup 

do uzamčených místností specializovanou osobou, popř. si též vyžádat doprovod policie.97 Při 

provádění prohlídky dlužníkových či jiných prostor se uplatní ustanovení § 325a a 325b OSŘ.98 

Rozhodnutí o nařízení prohlídky operativně reaguje na nastalou situaci, a proto musí být vydáno 

bez zbytečných průtahů.99 Z tohoto důvodu dle § 212 odst. 3 InsZ musí být toto rozhodnutí sice 

písemné, ale nemusí být odůvodněno a odvolání proti němu se nepřipouští. Dále je zde stanoven 

za tímto účelem postup při jeho doručování, dle kterého se toto rozhodnutí před samotnou 

prohlídkou doručuje pouze insolvenčnímu správci. Dlužníkovi stejnopis rozhodnutí doručí sám 

insolvenční správce, ale až v okamžiku provádění prohlídky jeho prostor. Nepodaří-li  

se insolvenčnímu správci rozhodnutí dlužníkovi doručit či jej dlužník odmítne převzít, tak i 

přesto může insolvenční správce prohlídku provést, nicméně je povinen stejnopis rozhodnutí 

určený dlužníkovi vrátit insolvenčnímu soudu k jeho doručení. Z § 212 odst. 4 InsZ vyplývá 

možnost insolvenčního správce realizovat nařízenou prohlídku i bez osobní přítomnosti dlužníka, 

neboť insolvenční zákon ukládá povinnost každé osobě v jejíž objektu má dlužník svůj byt, sídlo 

či jiné místnosti, povinnost strpět provedení prohlídky. V odst. 5 uvedeného ustanovení 

insolvenční zákon předpokládá možnost vzniku sporů insolvenčního správce s dlužníkem či třetí 

osobou při provádění prohlídky, a proto je umožněno insolvenčnímu správci přibrat za účelem 

jejího provedení nezávislou osobu, která bude provádění prohlídky přítomna.100 O průběhu  

a výsledku prohlídky je insolvenční správce povinen vyhotovit protokol, který musí podepsat  

a předat insolvenčnímu soudu.101 

Otázkou zůstává, zda má insolvenční správce povinnost prohlídku provést, neboť 

z formulace zvolené zákonodárcem není zřejmé, zda jde o povinnost či oprávnění. Podle mého 

soudu o povinnost nejde, to však nebrání tomu, aby insolvenční soud uložil insolvenčnímu 

 
96 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 830 a 831 
97 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 830 a 831 
98 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 584 
99 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 831 
100 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 831 
101 212 odst. 5 InsZ 
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správci usnesením povinnost prohlídku provést, pokud je to účelné a nebude zatěžována 

majetková podstata zbytečnými náklady.102 Osobně si však myslím, že současná právní úprava je 

nastavena tak, že prohlídky obydlí nemají příliš velký smysl, neboť dlužník většinou skutečně 

žádný hodnotnější majetek nemá a pokud ho má, tak ho před „návštěvou“ insolvenčního správce 

bezpečně schová. Důvod je dle mého názoru takový, že insolvenční správce může provést 

prohlídku dlužníkova obydlí jen s jeho souhlasem, pokud dlužník předchozí žádosti 

insolvenčního správce nevyhoví, následně se insolvenční správce obrátí na insolvenční soud 

s návrhem na nařízení prohlídky.103 V tento okamžik ale již dlužník o záměru provedení 

prohlídky ví, a tudíž má možnost se na ni „náležitě“ připravit, tj. hodnotnější majetek ukrýt. 

Tomu nezabrání ani požadavek uvedený v § 212 odst. 3 InsZ, dle kterého se písemné vyhotovení 

rozhodnutí o nařízení prohlídky doručí dlužníkovi až v okamžiku jejího provádění. Možným 

řešením takové situace by bylo zavedení obdobné úpravy jako mají soudní exekutoři v podobě 

jakési „přepadovky“ bez nutnosti zasílat předchozí žádost dlužníkovi o dobrovolné umožnění 

prohlídky.104   

Další možností, jak si může insolvenční správce zajistit potřebné informace v případě, že 

dlužník nebo jiné osoby jednající za dlužníka nesplní svoji povinnost součinnosti, je institut 

prohlášení o majetku upravený v § 209 odst. 2 InsZ ve spojení s § 214 InsZ.  Institut prohlášení  

o majetku byl převzat z § 260a a násl. OSŘ a upraven požadavkům insolvenčního řízení, přičemž 

má povahu přísežného výslechu dlužníka či jiných osob oprávněných jednat za dlužníka.105 

Insolvenční soud tedy může dle § 214 odst. 1 InsZ na návrh insolvenčního správce či 

věřitelského výboru předvolat dlužníka, popř. osoby za něho jednající k výslechu a vyzvat je 

k prohlášení o majetku. Takové předvolání musí obsahovat účel výslechu a poučení o následcích 

při jeho odmítnutí, popř. při uvedení nepravdivých, neúplných či hrubě zkreslených údajů. 

Předvolání musí být doručeno předvolanému do vlastních rukou alespoň 10 dnů před výslechem. 

Předvolaná osoba se musí k výslechu dostavit osobně, pokud se bez řádné omluvy nedostaví, 

nechá ji insolvenční soud předvést, o čemž musí být poučena.106 V § 215 odst. 1 stanoví 

insolvenční zákon demonstrativní výčet položek, které je předvolaná osoba povinna v prohlášení 

uvést. O prohlášení o majetku insolvenční soud dle § 216 InsZ vyhotoví protokol.  

 
102 VESELÝ, P. Prohlídka obydlí dlužníka v oddlužení [online]. EPRAVO.CZ. Vydáno 5.6.2018. Dostupné na: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/prohlidka-obydli-dluznika-v-oddluzeni 107660.html 
103 § 212 odst. 2 InsZ 
104 VESELÝ, P. Prohlídka obydlí dlužníka v oddlužení [online]. EPRAVO.CZ. Vydáno 5.6.2018. Dostupné na: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/prohlidka-obydli-dluznika-v-oddluzeni 107660.html 
105 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 837 
106 § 214 odst. 1 InsZ 
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Je nutné v této souvislosti ještě zmínit trestněprávní rozměr nesplnění povinnosti provést 

prohlášení o majetku spočívající v jeho odmítnutí nebo uvedení nepravdivých nebo hrubě 

zkreslených údajů.107  Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „TrZ“) pro tento případ vymezuje v § 227 skutkovou podstatu porušení povinnosti učinit 

pravdivé prohlášení o majetku. 

2.1.2 Součinnost orgánů veřejné správy 

 

Povinnost spolupracovat s insolvenčním správcem nemá v insolvenčním řízení pouze 

dlužník, ale také orgány veřejné správy.108 Insolvenční správce se může dle § 43 InsZ obrátit na 

tyto orgány s písemnou žádostí o poskytnutí součinnosti, která je nezbytná pro řádné zjištění 

dlužníkova majetku a tyto orgány jsou povinny mu bez zbytečného odkladu vyhovět. V § 43 

InsZ je uveden demonstrativní výčet orgánů a dalších institucí, na které se může insolvenční 

správce obrátit. Půjde zejména o katastrální úřady, orgány vedoucí registry motorových vozidel, 

notáře, soudní exekutory, osoby vedoucí evidenci cenných papírů, finanční instituce, 

provozovatele telekomunikačních a poštovních služeb, vydavatele tisku a další orgány. 

Spolupráce se soudním exekutorem ohledně zjištění majetku dlužníka, na kterého je současně 

vedena exekuce, je dokonce dle § 11 vyhlášky č. 121/2019 Sb. považována za standard činnosti 

insolvenčního správce.109 Tyto instituce jsou dle § 43 odst. 2 InsZ povinny insolvenčnímu 

správci na jeho žádost poskytnout údaje o majetku dlužníka, a to ve stejném rozsahu, v jakém by 

tyto informace poskytly přímo dlužníkovi. Veškeré orgány veřejné správy jsou povinny 

poskytnout insolvenčnímu správci součinnost bezplatně, nicméně určitou výjimkou z pravidla 

bezplatnosti je situace, kdy soudní exekutor na písemnou žádost vydá insolvenčnímu správci 

také znalecký posudek vyhotovený za účelem ocenění majetku dlužníka a za předpokladu, že 

náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku nebyly v exekučním řízení dosud 

uhrazeny.110 Náklady na vyhotovení takového znaleckého posudku mají povahu pohledávky 

postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle § 43 odst. 3 InsZ a § 169 odst. 1 

písm. h) InsZ. Otázkou v tomto případě nicméně zůstává, zda se výše uvedené pravidlo, že 

 
107 MARŠÍKOVÁ, J. Součinnost při zjišťování majetkové podstaty [online]. Verlag Dashöfer. Vydáno 20.11.2019. 

Dostupné na: https://www.du.cz/33/soucinnost-pri-zjistovani-majetkove-podstatuniqueidmRRWSbk196FNf8-

jVUh4Eltu6PFEtumJxPSCGkvE_UpG283Pyo-rSA/ 
108 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 130 
109 MARŠÍKOVÁ, J. Součinnost při zjišťování majetkové podstaty [online]. Verlag Dashöfer. Vydáno 20.11.2019. 

Dostupné na: https://www.du.cz/33/soucinnost-pri-zjistovani-majetkove-podstatuniqueidmRRWSbk196FNf8-

jVUh4Eltu6PFEtumJxPSCGkvE_UpG283Pyo-rSA/ 
110 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 130-131 
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neuhrazené náklady na vyhotovení znaleckého posudku poskytnutého soudním exekutorem 

stávají pohledávkou za majetkovou podstatou i v případě, že je takovýto znalecký posudek pro 

účely insolvenčního řízení zcela nepoužitelný např. z důvodu jeho neaktuálnosti. Osobně si 

myslím, že nikoliv, neboť účelem ustanovení § 43 odst. 3 InsZ jak uvádějí Řeháček a Vrba: 

„…je úspora nákladů insolvenčního řízení, mezi které náleží též náklady vynaložené na 

zpracování znaleckého posudku (1 VSOL 367/2013, 3 VSPH 667/2014), nikoliv naopak 

zatěžování majetkové podstaty dalšími zbytečnými závazky [§ 5 písm. a)].“ 111 Znalecký posudek 

poskytnutý soudním exekutorem insolvenčnímu správci tak musí vést k zániku potřeby 

obstarávat další znalecký posudek pro účely insolvenčního řízení. 

Pravidlo poskytování údajů o dlužníkově majetku bezúplatně se nicméně nevztahuje na 

instituce, které nejsou orgány veřejné správy, neboť těmto subjektům náleží za poskytnutou 

součinnost náhrada účelně vynaložených hotových výdajů (typicky půjde např. o poštovné). 

Pokud povinné osoby odmítnou poskytnout insolvenčnímu správci součinnost řádně  

a včas, vystavují se nebezpečí vzniku odpovědnosti za škodu či jinou újmu, která v důsledku 

toho vznikne na majetkové podstatě dle § 44 odst. 3 InsZ, popřípadě též nebezpečí vzniku 

odpovědnosti za trestný čin porušení povinnosti v insolvenčním řízení dle § 225 TrZ.112 

 

2.1.3 Součinnost dalších osob a věřitelského výboru 

 

Insolvenční zákon v § 213 zavádí poměrně rozsáhlou oznamovací povinnost osob 

majících u sebe majetek náležící do majetkové podstaty. Tyto osoby jsou povinny od okamžiku, 

kdy se dozví o existenci rozhodnutí o úpadku, oznámit insolvenčnímu správci tuto skutečnost 

včetně právního důvodu na jehož základě mají tento majetek u sebe. Na výzvu insolvenčního 

správce jsou tyto osoby povinny mu umožnit prohlídku takového majetku a jeho ocenění. Osoba, 

která má takový majetek u sebe na základě právního důvodu, kterým může být např. nájemní 

 a pachtovní smlouva či smlouva o výpůjčce, umožní insolvenčnímu správci prohlídku takového 

majetku a jeho ocenění, ale nemá povinnost takový majetek insolvenčnímu správci vydat, za 

předpokladu, že tento právní důvod nadále trvá.113 

 

 
111 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 131 
112 MARŠÍKOVÁ, J. Součinnost při zjišťování majetkové podstaty [online]. Verlag Dashöfer. Vydáno 20.11.2019. 

Dostupné na: https://www.du.cz/33/soucinnost-pri-zjistovani-majetkove-podstatuniqueidmRRWSbk196FNf8-

jVUh4Eltu6PFEtumJxPSCGkvE_UpG283Pyo-rSA/ 
113 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 587 
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Insolvenční zákon ukládá povinnost součinnosti při zjišťování majetkové podstaty také 

věřitelskému výboru, který je dle § 211 odst. 2 InsZ ve spojení s § 58 InsZ povinen chránit 

společný zájem věřitelů a v součinnosti s insolvenčním správcem přispívat k naplnění účelu 

insolvenčního řízení, a tedy i ke zjištění a soupisu majetku dlužníka. 

 

2.2 Soupis majetkové podstaty a jeho náležitosti 

 

Pořízení soupisu majetkové podstaty je jednou z nejdůležitějších povinností insolvenčního 

správce, která souvisí s jeho povinností zjišťovat majetek náležící do majetkové podstaty dle 

§ 209 odst. 1 InsZ. Výsledkem jeho činnosti spočívající ve zjištění majetku patřícího 

do majetkové podstaty je právě soupis, který insolvenční správce předkládá insolvenčnímu 

soudu vždy na elektronickém formuláři dle § 222 odst. 1 InsZ, jehož náležitosti vymezuje § 12 

vyhlášky č. 191/2017 Sb. Takový soupis pak insolvenční soud neprodleně zveřejní  

v insolvenčním rejstříku dle § 222 odst. 2. InsZ. 

 

2.2.1 Pořízení soupisu 

 

 Pořízení soupisu je dle § 217 odst. 1 InsZ zásadně v dispozici insolvenčního správce, 

který jej provádí a průběžně doplňuje v průběhu celého insolvenčního řízení, neboť majetková 

podstata nemusí být v průběhu celého insolvenčního řízení konstantní, nýbrž její obsah se může 

měnit114, proto je povinností insolvenčního správce na tuto skutečnost reagovat a tento soupis 

průběžně aktualizovat. Při této činnosti insolvenční správce vychází též z pokynů insolvenčního 

soudu a věřitelského výboru.115 

Soupis majetkové podstaty je listinou, se kterou insolvenční zákon spojuje významné 

právní účinky. Jednak je podkladem pro zpeněžení majetku patřícího do majetkové podstaty, jak 

uvedl Nejvyšší soud, ve svém rozhodnutí vydaným dne 27. 1. 1998 pod sp. zn. 2 Odon 86/97: 

„Soupis podstaty tvoří právní podklad pro zpeněžení majetku patřícího do podstaty; zpeněžen 

může být jen ten majetek, který byl sepsán, a správce je povinen zpeněžit veškerý sepsaný 

majetek, ledaže by byl ze soupisu zákonem stanoveným způsobem vyloučen.“ Dalším právním 

účinkem soupisu je dle § 217 InsZ skutečnost, že jeho okamžikem dochází k omezení možnosti 

s tímto majetkem nakládat, resp. je s ním oprávněna nakládat jen osoba s dispozičním 

 
114 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). ISBN 

978-80-7502-077-2., str. 249 
115 § 217 odst. 1 InsZ 
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oprávněním a jen způsobem stanoveným v insolvenčním zákoně. Porušení tohoto ustanovení 

bude mít zpravidla za následek neplatnost takového právního jednání dle § 580 ObčZ.116 

Aby měl soupis majetkové podstaty výše uvedené právní účinky ve vztahu k majetku 

v něm zapsanému, tak insolvenční zákon stanoví poměrně přísné požadavky na označení, 

ocenění a vymezení důvodu jeho soupisu. Pravidla pro označování majetku zapisovaného  

do soupisu majetkové podstaty stanoví § 218 InsZ. Jednotlivé věci zapisované do soupisu mají 

být vedeny odděleně pod samostatnými body a musí být označeny a vymezeny způsobem, že je 

bude možné odlišit od jiných věcí téhož druhu. Primárně by měla být věc označena pomocí 

údajů, které ji bezpečně odliší od ostatních věcí. Těmito údaji jsou, jak uvedl Vrchní soud 

v Praze v rozhodnutí vydaným dne 10. 2. 2016 pod sp. zn. 103 VSPH 143/2015-65 např. výrobní 

identifikační číslo, název a inventární číslo. Pokud není možné věc identifikovat výše uvedeným 

způsobem, tak je nutné uvést alespoň základní znaky, kterými jsou například barva, rozměry, 

tvar, míra opotřebení či poškození atd.117 Určitou výjimkou z povinnosti náležitého označení 

sepisovaného majetku jsou dle § 218 odst. 1 InsZ věci nepatrné hodnoty, které je možné sepsat i 

bez takového označení. Otázkou nicméně zůstává, jakou částku si zákonodárce pod pojmem 

nepatrná hodnota představoval. Konkrétní částka definující nepatrnou hodnotu doposud pro 

účely insolvenčního řízení vymezena nebyla, souhlasím však s Maršíkovou, dle které půjde o 

věci s hodnotou maximálně v řádu několika stovek korun.118 Pokud jde o obchodní závod, 

hromadnou věc či soubor věcí, tak takový majetek se zapisuje dle  

§ 218 odst. 2 InsZ jedinou položkou, nicméně z popisu takového majetku musí být zřejmé, 

kterými jednotlivými částmi je taková věc tvořena. Náležitému soupisu majetku by měl 

insolvenční správce věnovat dostatečnou pozornost, neboť jak dovodil Vrchní soud v Praze 

rozhodnutím vydaným dne 10. 2. 2016 pod sp. zn. 103 VSPH 143/2015-65 tak, pokud vznikne 

v důsledku nenáležité identifikace majetku v soupisu majetkové podstaty pochybnost, o jaký 

majetek se skutečně jedná a tuto pochybnost nebude možné překonat výkladem dle výkladových 

pravidel obsažených v § 555 a násl. ObčZ, tak tato skutečnost bude mít za následek, že v dané 

části nemá takový soupis žádné právní účinky. 

Další významnou náležitostí soupisu majetkové podstaty dle § 220 InsZ je důvod, který 

stanoví proč byl určitý majetek sepsán do majetkové podstaty. Mezi takové důvody patří 

zejména: 

 
116 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 589 
117 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze vydané dne 10.2.2016 pod č.j. 103 VSPH 143/2015-65 
118 MARŠÍKOVÁ, Jolana a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením rady ES 1346/2000 a 

prováděcími předpisy. Vyd. 2. Praha: Leges, 2014, ISBN 978-80-8757-680-9. str. 384 
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a) vlastnické právo dlužníka 

b) doposud nevypořádané společné jmění manželů, 

c) přechod či převod majetku, který je možné považovat za absolutně neplatný, a tudíž ho 

insolvenční správce sepisuje jako majetek dlužníka, 

d) rozhodnutí insolvenčního soudu deklarující neúčinnost právního jednání na základě 

odpůrčí žaloby insolvenčního správce (viz. výše) nebo  

e) neúčinnost dlužníkova jednání, která dle § 246 odst. 2 InsZ nastává přímo 

ze zákona. 119  

Vedle důvodu je insolvenční správce povinen dle § 220 odst. 1 InsZ uvést v soupisu také 

okamžik, kdy k soupisu věci došlo. Tento okamžik je významný, neboť od tohoto okamžiku 

nastávají výše uvedené účinky soupisu tzn., že od okamžiku sepsání věci do soupisu může 

s tímto sepsaným majetkem nakládat jen osoba s dispozičním oprávněním a jen způsobem 

uvedeným v zákoně. Poměrně problematická mi přijde formulace zákonodárce spočívající 

v nastoupení výše uvedených účinků již okamžikem zápisu věci do soupisu dle § 217 odst. 1 

InsZ, a nikoliv až okamžikem zveřejnění soupisu v insolvenčním rejstříku insolvenčním soudem 

dle § 222 odst. 2 InsZ. Z výše uvedeného tak vyplývá, že mezi sepsáním věci do soupisu  

a zveřejněním soupisu v insolvenčním rejstříku může uplynout poměrně dlouhá doba, neboť 

insolvenční zákon sice ukládá v § 222 odst. 2 insolvenčnímu soudu povinnost soupis majetkové 

podstaty zveřejnit neprodleně po jeho „sestavení“, čímž je patrně myšleno doručení (nikoliv 

sestavení), neboť insolvenční zákon insolvenčnímu správci nepředepisuje žádnou lhůtu, ve které 

má soupis po jeho sestavení doručit insolvenčnímu soudu. Nicméně insolvenční zákon současně 

v případě pochybností ohledně stanovení okamžiku soupisu stanoví v § 220 vyvratitelnou právní 

domněnku, že tímto okamžikem je den, kdy tato skutečnost byla insolvenčnímu soudu 

oznámena.  

  Dle § 221 InsZ může insolvenční správce vyzvat dlužníka, aby vyhotovený soupis 

písemně potvrdil z hlediska jeho úplnosti a správnosti. K tomu v oddlužení obvykle dochází na 

přezkumném jednání insolvenčního správce s dlužníkem, kde dlužník podepíše insolvenčním 

správcem předložený formulář obsahující soupis majetkové podstaty. Odmítnout potvrzení 

úplnosti a správnosti soupisu může dlužník jen v případě, že tak učiní písemně a současně uvede 

důvody, pro které soupis považuje za nesprávný, v opačném případě se dlužník může vystavit 

 
119 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 595 
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nebezpečí trestního stíhání za trestný čin porušení povinnosti v insolvenčním řízení dle § 225 

TrZ.120 

2.2.2 Oceňování majetku zahrnutého do soupisu 

 

Poté, co insolvenční správce zahrne určitý majetek do majetkové podstaty, náležitě jej 

označí a uvede důvod jeho soupisu, tak je nutné dle § 219 InsZ takový majetek také ocenit. Při 

oceňování jednotlivých položek soupisu majetkové podstaty se má vycházet z ceny obvyklé dle 

§ 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, dle kterého 

se obvyklou cenou „rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 

obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním 

styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, 

avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů 

prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.“ Účelem ocenění položek soupisu je 

stanovení přibližné hodnoty majetku v majetkové podstatě, ze které se následně vychází při 

zpeněžování tohoto majetku, aby tento majetek nebyl prodáván pod cenou.121 

Ocenění majetku dle § 219 InsZ provádí buďto insolvenční správce nebo znalec. Provádí-li 

ocenění insolvenční správce vychází přitom z údajů v účetnictví dlužníka nebo v evidenci 

vedené dle zákona č. 586/1992 Sb., o daní z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Zpravidla 

však ocenění prováděné insolvenčním správcem je pouhým hrubým odhadem, neboť insolvenční 

správce není odborníkem na oceňování majetku a vychází přitom většinou pouze z informací 

dostupných na internetu, tj. z nabídkové (nikoliv skutečné prodejní) ceny obdobného majetku. Z 

toho je zřejmé, že ocenění provedené insolvenčním správcem je pouze orientační a není 

skutečným odrazem reality. Ztotožňuji se tedy s názorem Richtera, který uvádí, že požadavek 

ohledně oceňování majetku v soupisu provedený insolvenčním správcem je bezpředmětný  

a znamená pouze zbytečnou práci navíc pro insolvenční správce.122 Bylo by tedy na místě tento 

požadavek z insolvenčního zákona napříště odstranit. Oceněním takového majetku by se 

insolvenční správce pak podrobněji zabýval až v okamžiku, kdy přistoupí k jeho zpeněžení. 

Insolvenční zákon vymezuje ale také případy, ve kterých je majetek v soupisu oceňován na 

místo insolvenčního správce znalcem na základě znaleckého posudku. Znalecké posudky hrají 

 
120 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 596 
121 SIGMUND, A. Specifika oceňování podniku v insolvenci [online]. Advokátní deník. Vydáno 16.6.2019. 

Dostupné na: https://advokatnidenik.cz/2019/06/16/specifika-ocenovani-podniku-v-insolvenci/ 
122 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní 

monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7. str. 354 
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v právu obecně významnou roli a v insolvenčním právu tomu není jinak, neboť v některých 

případech je znalecký posudek dokonce nezbytným procesním předpokladem dalšího postupu 

v řízení.123 Ocenění majetku v soupisu provede znalec v těchto případech: 

a) insolvenční správce zadá provedení znaleckého posudku dle § 219 odst. 2 InsZ znalci 

požádá-li o to věřitelský výbor a současně znalecké ocenění finančně zajistí, 

b) insolvenční správce zadá provedení znaleckého posudku dle § 219 odst. 3 InsZ pokud to 

sám považuje za potřebné v případě velmi obtížně ocenitelného majetku, ale jen za 

předpokladu, že náklady na ocenění majetku znalcem nebudou vyšší než samotná 

hodnota oceňované věci, 

c) insolvenční správce zadá provedení znaleckého posudku dle § 219 odst. 4 InsZ vždy, jde-

li o majetkovou hodnotu, ke které je uplatňováno právo na uspokojení ze zajištění, neboť 

to má význam z toho důvodu, že je-li hodnota zajištění nižší než výše přihlášené 

pohledávky, tak co do takto zjištěného rozdílu se zajištěná pohledávka považuje za 

pohledávku nezajištěnou dle § 167 odst. 3 InsZ, 

d) insolvenční správce zadá provedení znaleckého posudku vždy také tehdy, jestliže 

dlužníkův obchodní závod má být zpeněžen podle rozhodnutí insolvenčního správce 

jedinou smlouvou dle § 290 InsZ nebo pokud má být celá majetková podstata zpeněžena 

podle rozhodnutí insolvenčního správce jedinou smlouvou dle § 292 InsZ, 

e) insolvenční soud ustanoví znalce rozhodnutím dle § 153 odst. 1 InsZ tehdy, pokud 

současně rozhodne, že úpadek dlužníka bude řešen reorganizací nebo 

f) insolvenční soud ustanoví znalce rozhodnutím dle § 153 odst. 2 InsZ také tehdy, pokud 

schůze věřitelů rozhodne o řešení úpadku konkursem a současně přijme usnesení, kterým 

doporučí zpeněžit majetkovou podstatu podle § 290 InsZ jedinou smlouvou.124 

V těchto případech je náležité ocenění znalcem zcela na místě. Ještě je však potřeba zmínit, že 

pokud jde o oceňování majetku v soupisu v případech uvedených v bodě e) a f), tak v těchto 

případech se nepostupuje dle pravidel oceňování uvedených v § 219 InsZ. 

 

 

 

 
123 SIGMUND, A. Specifika oceňování podniku v insolvenci [online]. Advokátní deník. Vydáno 16.6.2019. 

Dostupné na: https://advokatnidenik.cz/2019/06/16/specifika-ocenovani-podniku-v-insolvenci/ 
124 MARŠÍKOVÁ, J. Soupis majetkové podstaty [online]. Verlag Dashöfer. Vydáno 20.11.2019. Dostupné na: 

https://www.du.cz/33/soupis-majetkove-podstaty-uniqueidmRRWSbk196FNf8   

jVUh4Eltu6PFEtumJxPSCGkvE_UoHRabGov4P9g/ 
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2.2.3 Vyrozumění o soupisu 

 

Institut vyrozumění o soupisu je upraven v § 224 InsZ. Insolvenční zákon upravuje tři 

skupiny vyrozumění, které je insolvenční správce povinen provést v souvislosti s vyhotovováním 

soupisu majetkové podstaty. Mezi tato vyrozumění patří: 

a) vyrozumění o sepsání majetkové hodnoty do soupisu majetkové podstaty, pokud je toto 

sepsání sporné z důvodu, že k ní třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují (§ 224 odst. 

1 a 2 InsZ), 

b) povinnost informovat o soupisu orgány a instituce vedoucí seznamy věcí, pokud je 

v tomto seznamu jako vlastník zapsána osoba odlišná od dlužníka (§ 224 odst. 3 InsZ) a  

c) povinnost informovat o soupisu majetku státní instituce, aniž by byl soupis takové věci 

sporný z hlediska uplatňování práv třetími osobami (§ 224 odst. 4 InsZ).125 

První skupina vyrozumění o soupisu dle § 224 odst. 1 a 2 InsZ, míří na situace, kdy 

insolvenční správce sepíše do soupisu majetkové podstaty věc, která nepatří dlužníkovi nebo její 

zahrnutí do majetkové podstaty je sporné proto, že k této věci uplatňuje svá práva třetí osoba,  

a to taková práva, která takový soupis vylučují. Tento institut vychází zejména z předpokladu, že 

insolvenční správce musí při zjišťování majetku jednat svědomitě a s odbornou péčí, proto 

i v případě pochybnosti, zda určitou věc sepsat či nesepsat do soupisu majetkové podstaty 

z důvodu její spornosti, musí insolvenční správce takový soupis provést.126 Případně pak tuto 

spornou otázku vyřeší insolvenční soud v řízení na základě žaloby o vyloučení věci z majetkové 

podstaty (viz. níže). Případný soupis takového sporného majetku může mít velmi tvrdé důsledky 

vůči osobě, která uplatňuje k sepsanému majetku práva, která takový soupis vylučují, 

a proto je nutné tato práva třetích osob respektovat. Z tohoto důvodu je nutné tuto osobu 

vyrozumět o tom, že takovýto sporný majetek byl zahrnut do majetkové podstaty dlužníka. 

Hlavním smyslem institutu vyrozumění o soupisu je tedy vyrozumět třetí osobu o spornosti 

takového majetku a poučit ji o možnosti se takovému soupisu bránit. Vyrozumění o soupisu má 

dva základní účely. Zaprvé časově vymezuje lhůtu k podání vylučovací žaloby a za druhé, 

představuje požadavek o co nejrychlejší zjištění rozsahu majetkové podstaty.127 Jelikož je tedy 

soupis věci, ke které uplatňuje právo třetí osoba významným zásahem do jejích práv, tak takové 

 
125 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 598 
126 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 848 
127 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 599 
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vyrozumění musí obsahovat všechny předepsané náležitosti dle § 224 odst. 2 InsZ 

a § 13a vyhlášky č. 311/2007 Sb. Mezi tyto obsahové náležitosti vyrozumění patří: 

a) označení insolvenčního soudu, 

b) spisová značka insolvenčního řízení, 

c) identifikace dlužníka, 

d) identifikace osoby, které je vyrozumění určeno, 

e) identifikace věci zahrnuté do soupisu, 

f) informace o zahrnutí takové věci do soupisu a okamžik, kdy k tomu došlo, 

g) odůvodnění takového soupisu, 

h) datum a podpis insolvenčního správce, 

i) poučení o možnosti podat vylučovací žalobu dle § 225 InsZ, 

j) označení a adresu soudu, kam má být vylučovací žaloba podána a 

k) poučení, že nebude-li vylučovací žaloba podána včas, tak se má za to, že takový majetek 

byl zahrnut do majetkové podstaty oprávněně.128 

 

Nejvyšší soud ČR se v rozsudku vydaný dne 31. 5. 2012 pod sp. zn. 29 Cdo 4034/2011 

vyjádřil k významu výše uvedených obsahových náležitostí vyrozumění následovně: „..chybí-li 

ve vyrozumění některá z těchto podstatných náležitostí, nemůže jeho doručení přivodit počátek 

běhu lhůty k podání vylučovací žaloby dle ustanovení § 225 odst. 2 insolvenčního zákona  

a v důsledku toho ani následek uvedený v ustanovení § 225 odst. 3 insolvenčního zákona.“129 

Jinak řečeno, pokud chybí některá z podstatných obsahových náležitostí, tak doručení takového 

vyrozumění nemá za následek počátek běhu lhůty k podání vylučovací žaloby a tudíž ani její 

uplynutí nemůže způsobit domněnku, že takový majetek byl zahrnut do majetkové podstaty 

oprávněně. Insolvenční správce zašle uvedené osobě vyrozumění do datové schránky nebo 

prostřednictvím držitele poštovní licence (doporučený dopis s dodejkou), aby měl písemný 

důkaz o tom, že vyrozumění skutečně zaslal.130  

Otázkou zůstává, zda má insolvenční správce povinnost vyrozumět o soupisu také osobu, 

které náleží majetek zapsaný do soupisu majetkové podstaty z důvodu neúčinnosti právního 

jednání dlužníka v případech uvedených v § 240, § 241, § 242 a § 111 InsZ, neboť v těchto 

případech tento majetek náleží do majetkové podstaty dle § 239 odst. 4 InsZ až právní mocí 

 
128 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 599 
129 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vydané dne 31. 5. 2012 pod sp. zn. 29 Cdo 4034/2011 
130 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 599 
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rozhodnutí, kterým bylo vyhověno odpůrčí žalobě, tedy jinak řečeno, v takovém případě se již 

vytratil prvek spornosti.131 V praxi nepanuje obecná shoda ohledně povinnosti insolvenčního 

správce vyrozumět osoby jejichž majetek byl sepsán do soupisu majetkové podstaty na základě 

pravomocného rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno.  V tomto případě se ztotožňuji 

s názorem Jirmáska, který uvádí, že: „v rozporu se všeobecně přijímaným míněním mám za to, že 

insolvenční správce nevyrozumí osobu uplatňující právo k věci, která byla sepsána z titulu 

pravomocného rozhodnutí soudu o odpůrčí žalobě, kde vylučovací žaloba není přípustná (§ 239 

odst. 4).“132 Proto v případě, kdy dotčená osoba nemůže podat vylučovací žalobu133, by takové 

vyrozumění postrádalo svůj hlavní význam, tj. upozornit tuto osobu na možnost takovou žalobu 

podat. To ale neplatí o právních jednáních dlužníka jejichž neúčinnost se nezakládá rozhodnutím 

soudu o odpůrčí žalobě, ale jejichž neúčinnost nastává přímo ze zákona dle § 246 odst. 2 InsZ. 

Tímto případem jsou jednání dlužníka učiněné v konkursu, neboť prohlášením konkursu 

přechází oprávnění nakládat s majetkovou podstatou na insolvenčního správce. V takovém 

případě insolvenční správce sepíše ušlou majetkovou hodnotu bez dalšího a vyrozumí o tom 

jejího nabyvatele, který může dle § 225 InsZ podat vylučovací žalobu.134 

Do druhé skupiny řadí insolvenční zákon vyrozumění dle § 224 odst. 3 InsZ, jehož smysl je 

odlišný od vyrozumění uvedeného v první skupině. Hlavním smyslem tohoto vyrozumění je 

informovat instituce vedoucí seznamy věcí, že práva vlastníků věcí v nich zapsaných můžou být 

omezena. Těmito institucemi jsou podle okolností daného případu Katastrální pracoviště 

v případě nemovité věci, Notářská komora ČR u věcí zapisovaných do rejstříku zástav a další 

instituce vedoucí veřejné či neveřejné seznamy, kterými se osvědčuje vlastnictví nebo jiná věcná 

práva. 

Do poslední skupiny patří vyrozumění dle § 224 odst. 4 InsZ, které je určeno výlučně 

Ministerstvu kultury ČR v případě, že je do soupisu majetkové podstaty zapsána věc, která je dle 

zvláštních právní předpisů kulturní památkou, sbírkou muzejní povahy či předmětem kulturní 

hodnoty. V tomto případě musí insolvenční správce vyrozumět Ministerstvo kultury ČR i za 

předpokladu, že ohledně vlastnického práva k sepisované věci není žádného sporu. Hlavním 

smyslem tohoto vyrozumění je totiž informovat Ministerstvo kultury ČR za účelem využití 

 
131 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 599 
132 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 598 
133 § 239 odst. 4 IsnZ 
134 § 239 odst. 4 IsnZ 
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předkupního práva státu k těmto věcem dle § 13 zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči.135 

2.2.4 Kritický náhled 

 

Insolvenční správce musí, jak bylo uvedeno výše při zjišťování majetku jednat svědomitě 

a s odbornou péčí, proto i v případě jakékoliv pochybnosti, zda určitou věc sepsat či nesepsat 

do soupisu majetkové podstaty, by insolvenční správce měl takový soupis provést. Toto 

oprávnění insolvenčního správce je s ohledem na uvedené účinky vyhotovení soupisu, zejména 

na přechod dispozičních oprávnění k sepsanému majetku, tak významným oprávněním, které 

nemá v našem právním řádu obdoby.136 Provedením soupisu věci, která je ve vlastnictví osoby 

odlišné od dlužníka, ztrácí tento vlastník právo s tímto majetkem disponovat, neboť toto 

oprávnění přešlo na osobu s dispozičním oprávněním dle § 229 InsZ. Dotčený vlastník má 

možnost se bránit pouze prostřednictvím vylučovací žaloby dle § 225 odst. 1 InsZ, ovšem 

incidenční spor o této žalobě často trvá po určité delší časové období, ve kterém tato osoba 

nemůže disponovat se svým majetkem. Popřípadě může tato osoba podat návrh na vyřazení věci 

ze soupisu majetkové podstaty dle § 217 odst. 2 InsZ. V těchto případech je potřeba rozlišovat, 

z jakého důvodu insolvenční správce sepsal majetek ve vlastnictví osoby odlišné od dlužníka 

do soupisu majetkové podstaty. Pokud se insolvenční správce domnívá, že takový sporný 

majetek náleží do majetkové podstaty z důvodu neúčinnosti právního jednání dlužníka, tak 

v zásadě v takovém případě nevidím žádný problém, neboť majetek ve vlastnictví této osoby 

náleží do majetkové podstaty, resp. insolvenční správce takový majetek pojme do soupisu 

majetkové podstaty až po právní moci rozhodnutí, kterým bylo vyhověno odpůrčí žalobě (§ 239 

odst. 4 InsZ). Proto tedy k přechodu dispozičních oprávnění ke spornému majetku dojde až  

ve chvíli, kdy spornost tohoto majetku byla již vyřešena insolvenčním soudem.  

Naopak insolvenční správce může zahrnout do soupisu majetkové podstaty věc také 

v případě, kdy se domnívá, že převod vlastnického práva k ní byl dlužníkem učiněn na základě 

neplatného právního jednání. Tento postup, i s ohledem na přednost neplatnosti před neúčinností 

právního jednání dle § 234 InsZ, představuje pro insolvenčního správce, jak uvádí Sedláček 

„alternativní postup“ ve vztahu k uplatňování neúčinnosti právních jednání dlužníka odpůrčí 

 
135 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
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136 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 589 
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žalobou dle § 235 a násl. InsZ.137 Neboť v tomto případě insolvenční správce nezahrne  

do soupisu majetkové podstaty předmětnou věc až po právní moci rozhodnutí, kterým bylo 

vyhověno odpůrčí žalobě jako je tomu v případě neúčinnosti, nýbrž takovou věc zahrne  

do soupisu ihned a současně tím přejde oprávnění s tímto majetkem disponovat na osobu 

s dispozičním oprávněním dle § 229 InsZ.138 Uvedené tak v podstatě umožňuje insolvenčnímu 

správci ulehčit si práci tím, že obejde ustanovení o neúčinnosti právního jednání dle § 235 a násl. 

InsZ tak, že pojme bez dalšího do soupisu sporný majetek z důvodu údajné neplatnosti, čímž 

uvedená osoba přijde o dispoziční oprávnění a zároveň na ni insolvenční správce přenese 

povinnost se aktivně bránit vylučovací žalobou dle § 225 odst. 2  InsZ s prekluzivní lhůtou pouze 

30 dnů s jejímž uplynutím je zároveň spojena pro tuto osobu velmi nepříznivá domněnka, dle 

které byl tento sporný majetek do soupisu zahrnut oprávněně.  Proto jsem toho názoru, že tento 

nástroj by měl být insolvenčním správcem používán uváženě za předpokladu, že je zde skutečně 

důvodné podezření z neplatnosti právního jednání dlužníka, neboť tento postup insolvenčního 

správce může výrazně zasáhnout do práv dotčené osoby. 
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3. Způsoby „vyškrtnutí“ věci ze soupisu majetkové podstaty 

 

V části druhé byl vymezen rozdíl mezi pojmem majetková podstata a soupis majetkové 

podstaty, který spočívá v tom, že majetková podstata představuje majetek skutečně (objektivně) 

do ní náležející, a naopak soupis představuje pouze (subjektivní) představu insolvenčního 

správce o majetkové podstatě.  Je tedy zřejmé, že by soupis majetkové podstaty měl přesně 

odpovídat majetkové podstatě, nicméně nemusí tomu být v praxi vždy. Z toho důvodu 

insolvenční zákon vymezuje instituty, pomocí nichž může majetek jednou pojatý do soupisu 

insolvenčním správcem tento soupis opustit, za účelem dosažení souladu mezi soupisem  

a majetkovou podstatou. Mezi tyto instituty insolvenční zákon řadí: 

a) vyřazení věci ze soupisu dle § 217 odst. 2 InsZ, 

b) vyloučení věci ze soupisu dle § 225 InsZ, 

c) vynětí věci ze soupisu dle § 226 InsZ a  

d) vyjmutí věci z majetkové podstaty dle § 227 InsZ.139 

 

Nicméně pokud jde o poslední institut uvedený v bodě d), tj. vyjmutí věci z majetkové podstaty, 

tak v tomto případě určitá věc, jak vyplývá z jeho názvu, neopouští soupis majetkové podstaty 

z důvodu, že do něj nebyla zahrnuta oprávněně, nýbrž opouští majetkovou podstatu z jiného 

důvodu (blíže v kapitole 3.4) 

 Výše uvedené pojmy je třeba od sebe důrazně odlišovat, přestože z hlediska sémantiky 

jde v podstatě o synonyma, protože jejich obsah je zcela odlišný. Bohužel jsou tyto pojmy často 

zaměňovány jednak v insolvenční praxi, ale také samotným zákonodárcem v insolvenčním 

zákoně.140 Například lze uvést § 302 odst. 1 písm. b) InsZ, kde zákonodárce pracuje s pojmem 

„vynětí“, ačkoliv se jedná o „vyjmutí“ a dále v § 315 odst. 1 písm. c) InsZ zákonodárce uvádí 

pojem „vyloučení“, přestože jde zcela zjevně o „vyjmutí“.141 Bylo by tedy vhodné z důvodu 

přehlednosti a srozumitelnosti insolvenčního zákona upravit uvedená ustanovení tak, aby 

odpovídala správné terminologii. Na přehlednosti nepřidá ani skutečnost, že tvary sloves 

odvozených od podstatných jmen „vynětí“ a „vyjmutí“ mají stejný tvar odvozený od pojmu 

 
139 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
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„vyjmutí“, proto je vhodné vždy uvádět v podáních, přípisech či usneseních i odkaz na příslušné 

ustanovení insolvenčního zákona.142 

3.1 Vyřazení věci ze soupisu 

 

 Institut vyřazení věci ze soupisu přichází na řadu v případech, kdy není žádných 

pochybností o tom, že majetek zahrnutý do soupisu do majetkové podstaty nenáleží. Jak dovodil 

Nejvyšší soud v rozhodnutí vydaném dne 28. 2. 2007 pod sp. zn. 29 Odo 12/2005 musí závěr 

o tom, že věc zahrnutá do soupisu do majetkové podstaty nenáleží, vyplývat z jednoduchého 

právního a skutkového posouzení.143 Jinak řečeno o nepříslušnosti věci k majetkové podstatě 

není žádných pochybností. Takovými případy bude např. situace kdy se ukáže, že určitá věc není 

ve vlastnictví dlužníka, ale dlužník ji má pouze v detenci nebo kdy se neprokáže pochybnost 

ohledně neplatnosti dlužníkova právního jednání. Naopak bude-li nepříslušnost věci k majetkové 

podstatě záviset na podrobném posuzování a dokazování, tak je třeba využít institutu vyloučení 

věci ze soupisu dle § 225 InsZ, který bude mít povahu incidenčního sporu (viz. níže). 

 Není-li tedy žádných pochybností o tom, že určitý majetek do majetkové podstaty 

nenáleží, tak insolvenční správce takový majetek ze soupisu vyřadí, ale až poté, co to projedná 

s věřitelským výborem a poté, co vyrozumí insolvenční soud.144 Z hlediska praxe není zřejmé, 

zda stačí ze strany insolvenčního správce pouhé „projednání“ záměru věc vyřadit ze soupisu 

s věřitelským výborem, nebo je třeba jeho výslovný souhlas. Minimálně pokud jde o vyřazení 

věci vyšší hodnoty, mám za to, že by bylo vhodné mít od věřitelského výboru souhlas. Tak tomu 

bylo například v § 118 zákona č. 64 Sb. z. a n., kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací 

a odpůrčí z roku 1931.145 Ovšem k samotnému vyřazení majetku ze soupisu nepřistoupí 

insolvenční správce okamžitě poté co vyrozumí insolvenční soud, nýbrž vyčká na jeho souhlasné 

stanovisko. Otázkou je, jak má insolvenční správce v praxi postupovat v případě, kdy 

insolvenční soud na jeho vyrozumění nereaguje. Možný návrh řešení takové situace nastínili 

Sedláček s Jirmáskem, dle kterých by měl insolvenční správce v tomto vyrozumění uvést, že 

neobdrží-li k určitému datu (za jeden až dva týdny) jiný pokyn insolvenčního soudu, tak  

 
142 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
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k tomuto datu sporný majetek z majetkové podstaty vyřadí.146 K vyřazení určitého majetku 

z majetkové podstaty může insolvenční správce dospět nejen na základě vlastních poznatků, ale 

také na základě pokynu insolvenčního soudu nebo návrhu dotčené osoby, popř. též věřitelského 

výboru.147 Nicméně je třeba říci, že insolvenční správce není povinen v případě návrhu na 

vyřazení  předloženého dotčenou osobou či věřitelským výborem, tomuto návrhu vyhovět, pokud 

je dle jeho názoru nedůvodný. V takovém případě o této skutečnosti pouze informuje insolvenční 

soud.148 Vyřazení věci ze soupisu z hlediska procesního postupu probíhá tak, že insolvenční 

správce k vyřazované věci zapsané v soupisu majetkové podstaty na elektronickém formuláři 

připíše poznámku obsahující důvod a okamžik jejího vyřazení, a takto aktualizovaný soupis 

majetkové podstaty zašle do datové schránky insolvenčního soudu, který má povinnost jej dle § 

222 odst. 2 InsZ neprodleně zveřejnit v insolvenčním rejstříku. V důsledku vyřazení věci ze 

soupisu na dotčenou osobu opět přechází právo s věcí disponovat. 

 Pokud však došlo ke zpeněžení věci, která měla být vyřazena ze soupisu a výtěžek 

zpeněžení byl již rozdělen mezi věřitele, tak vlastnické právo nabyvateli takové věci zůstává 

zachováno, ale dlužník se může domáhat na těchto věřitelích vydání bezdůvodného obohacení 

dle § 2991 a násl. ObčZ. Tím však není dotčena možná odpovědnost za újmu způsobená 

insolvenčním správcem nebo insolvenčním soudem (resp. státem) v případě jejich pochybení. 

 Z uvedeného vyplývá, že institut vyřazení věci ze soupisu majetkové podstaty slouží 

jednak k ochraně ústavně zaručeného práva vlastnit majetek149, ale také k přecházení sporům 

z bezdůvodného obohacení či sporům o náhradu majetkové újmy. 

 

3.2 Vyloučení věci ze soupisu 

 

 Dalším způsobem, jak může věc zahrnutá insolvenčním správcem do soupisu tento soupis 

opustit, je, pokud se osoba odlišná od dlužníka domůže vyloučení takové věci v incidenčním 

sporu dle § 159 odst. 1, písm. b) InsZ zahájeného na základě odpůrčí žaloby.150 V § 225 odst. 1 

InsZ se zákonodárce dopustil záměny pojmů, neboť v případě, že má vylučovatel v tomto 

incidenčním sporu úspěch, tak insolvenční soud rozhodne, že se tento majetek vylučuje nikoliv 
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však z majetkové podstaty, neboť součástí majetkové podstaty nikdy být nemohl, nýbrž ze 

soupisu. Důvodem takového vyloučení může být zejména skutečnost, že vylučovatel je 

vlastníkem věci, a tudíž dlužník je například pouhým detentorem. Naopak důvod vyloučení není 

dán tehdy, kdy se vylučovatel domáhá vyloučení genericky určených věcí ze soupisu, neboť jak 

uvedl Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí vydaném dne 22. října 2009 pod sp. zn. 13 Cmo 

2/2009, tak v tomto případě má věřitel na místo vylučovací žaloby uplatnit svůj nárok přihláškou 

pohledávky.151 K vylučovací žalobě je aktivně legitimována osoba, která tvrdí, že konkrétní 

individuálně určená věc neměla být zahrnuta do soupisu, protože to vylučuje její právo nebo je tu 

jiný důvod, pro který neměla být tato věc do soupisu zahrnuta.152 Naopak dlužník aktivně 

legitimován k žalobě není, neboť jemu náleží pouze právo domáhat se vynětí věci ze soupisu dle 

§ 226 InsZ, a to pouze z důvodů uvedených v § 207 a § 208 InsZ.153 Pasivně legitimován 

k vylučovací žalobě je zásadně dle § 225 odst. 2 InsZ pouze insolvenční správce. 

Nejvyšší soud rozhodnutím vydaném dne 3.4.2008 pod sp. zn. 29 Odo 502/2006 vymezil 

základní předpoklady, na kterých závisí úspěch vylučovací žaloby. Vylučovací žaloba tedy bude 

úspěšná pokud: 

a) byl příslušný majetek pojat do soupisu majetkové podstaty,  

b) vylučovací žaloba byla podána osobou odlišnou od dlužníka a insolvenčnímu 

soudu došla v prekluzivní třicetidenní lhůtě od doručení o vyrozumění,    

c) žalovaným byl insolvenční správce,  

d) v době, kdy soud rozhodoval o vyloučení věci z majetkové podstaty, trvalo 

insolvenční řízení a příslušný majetek byl nadále sepsán v majetkové podstatě, a     

e) vylučovatel prokázal nejen to, že příslušný majetek neměl být do soupisu 

majetkové podstaty sepsán, ale i to, že právo, které vylučovalo zařazení majetku 

do soupisu majetkové podstaty, svědčí jemu.154 

 

Incidenční spor o vyloučení věci ze soupisu na základě vylučovací žaloby může trvat 

poměrně dlouhou dobu a zatěžovat jednotlivé strany vysokými náklady. Z tohoto důvodu  

se ztotožňuji s názorem Jirmáska, dle kterého by podání vylučovací žaloby mělo být až nejzazší 

možností, neboť je z hlediska rychlosti a s tím související úspory nákladů vhodné, nejprve 

 
151 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 603 
152 225 odst. 1 InsZ 
153 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 605 
154 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní 
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informovat insolvenčního správce o nastalé spornosti soupisu a zaslat mu návrh na vyřazení věci 

ze soupisu dle § 217 odst. 2 InsZ podložený důkazními prostředky a následně se obrátit též na 

insolvenční soud, aby insolvenčnímu správci uložil povinnost takovou věc ze soupisu vyřadit.155 

Dle § 225 odst. 4 InsZ od počátku běhu třicetidenní lhůty k podání vylučovací žaloby až 

do jejího uplynutí a po dobu případného řízení o vylučovací žalobě až do jeho pravomocného 

skončení má insolvenční správce zakázáno předmět žaloby zpeněžit nebo s ním jinak nakládat. 

Určitou výjimkou z tohoto zákazu je skutečnost, že insolvenční správce takovým jednáním 

odvrací hrozící újmu na tomto majetku nebo jestliže tak činí se souhlasem vylučovatele,156 

popřípadě také pokud tak rozhodne z důvodů hodných zvláštního zřetele insolvenční soud před 

pravomocným skončením řízení za předpokladu, že žalobě nevyhověl.157 Nicméně takovým 

nakládáním se rozumí její zcizení či zničení, nikoliv ale řádná správa či plnění daňových 

povinností, insolvenční správce je tudíž po výše uvedenou dobu nejen oprávněn, ale dokonce 

povinen tuto věc řádně spravovat.158 

Případný úspěch vylučovatele v tomto incidenčním sporu má za následek navrácení 

dispozičních oprávnění k tomuto majetku, poté co insolvenční správce doručí aktualizovaný 

soupis majetkové podstaty insolvenčnímu soudu, který jej dle § 222 odst. 2 InsZ neprodleně 

zveřejní v insolvenčním rejstříku. Pokud ale vylučovatel úspěšný nebude, ať již z důvodu 

uplynutí prekluzivní lhůty k podání vylučovací žaloby nebo bude-li vylučovací žaloba zamítnuta, 

odmítnuta, popř. bylo řízení zastaveno, tak dle § 225 odst. 3 InsZ platí, že majetek byl  

do soupisu zahrnut oprávněně. Na první pohled se může zdát, že zákonodárce tímto pravidlem 

zakládá nevyvratitelnou právní domněnku, neboť pojem „platí“ je v ObčZ spojen vždy 

s nevyvratitelnými domněnkami.159 Nicméně předpoklad uvedený v § 225 odst. 3 InsZ, že věc 

náleží do soupisu oprávněně trvá jen podmíněně, tj., tak dlouho, dokud se neprokáže opak.160 

Z toho vyplývá, že jde o domněnku vyvratitelnou, neboť nevyvratitelná domněnka žádný důkaz 

opaku nepřipouští. Pokud by šlo skutečně o domněnku nevyvratitelnou, tak by de facto nikdy 

nemohlo dojít k vyřazení majetku ze soupisu předvídaného v § 217 odst. 2 InsZ v případě, že by 

se dodatečně, tj. po zániku práva podat vylučovací žalobu, ukázalo, že předmětná věc  

 
155  SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 606 
156 § 225 odst. 4 InsZ 
157 § 225 odst. 5 InsZ 
158 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
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159 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-187-3. str. 214 
160 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a 
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do majetkové podstaty nepatří.161 Uvedené pravidlo je tak třeba dle Jirmáska162, stejně tak dle 

Stanislava163 vykládat jako domněnku vyvratitelnou, s čímž se plně ztotožňuji. Bylo by tedy dle 

mého názoru vhodné za účelem sjednocení právní terminologie upravit § 225 odst. 3 InsZ tak, že 

slovo „platí“ bude nahrazeno souslovím „má se za to, že“, neboť vyvratitelné domněnky ObčZ 

vždy uvozuje výraz „má se za to, že“.164 Nicméně je třeba říci, že takový výklad není všeobecně 

přijímaný, neboť například Richter vykládá ustanovení § 225 odst. 3 InsZ doslovně jako 

domněnku nevyvratitelnou.165 

Pokud insolvenční správce věc zpeněžil v rozporu s výše uvedeným zákazem, má dotčená 

osoba dle § 225 odst. 6 InsZ právo na vydání výtěžku zpeněžení, případně též právo na náhradu 

újmy způsobené insolvenčním správcem. 

3.3 Vynětí věci ze soupisu 

 

Dalším institutem, pomocí kterého může věc zahrnutá do soupisu majetkové podstaty tento 

soupis opustit, je vynětí věci ze soupisu majetkové podstaty dle § 226 InsZ. Tento institut 

směřuje na situace, kdy insolvenční správce při tvorbě soupisu pochybí, neboť zahrne do soupisu 

majetkové podstaty věc, která do majetkové podstaty nepatří z důvodu, že takovou věc nelze 

postihnout výkonem rozhodnutí či exekucí dle § 207 InsZ nebo, že jde o věc ve zvláštním režimu 

z důvodu omezeného osobního rozsahu insolvenčního zákona dle § 208 InsZ. Vedle uvedených 

případů se institut vynětí dle mého názoru aplikuje také na situace, kdy insolvenční správce při 

oddlužení se zpeněžením majetkové podstaty zahrne do soupisu věc, kterou dlužník získal poté, 

co nastaly účinky schválení oddlužení, s výjimkou věcí uvedených v § 412 odst. 1, písm. b) IsnZ 

nebo na situace, kdy insolvenční správce zahrne do soupisu věc, kterou dlužník získá poté, co 

nastanou účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 

podstaty z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení dle § 409 odst. 3 IsnZ.166 I tomto případě 

zákonodárce zaměňuje pojem majetková podstata a soupis, neboť k vynětí věci dochází  

 
161  SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
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ze soupisu nikoliv z majetkové podstaty, protože uvedená věc z důvodu její povahy součástí 

majetkové podstaty nikdy být ani nemohla. 

Základními rozdíly oproti institutu vyloučení je skutečnost, že osobou aktivně legitimovanou 

k podání návrhu na vynětí věci ze soupisu je pouze dlužník a dále řízení o tomto návrhu nemá 

povahu incidenčního sporu. Návrh na vynětí věci ze soupisu majetkové podstaty podává dlužník 

dle §226 odst. 1 InsZ u insolvenčního správce bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo 

při náležité pečlivosti měl dozvědět, že byla takováto věc zahrnuta do soupisu. U této formulace 

v zásadě vyvstávají dvě otázky, a to, jak dlouhou lhůtu si představit pod pojmem „bez 

zbytečného odkladu“ a dále od kdy započne běh této lhůty. Při výkladu pojmu „bez zbytečného 

odkladu“ lze vycházet z rozhodnutí Nejvyššího soudu vydaném dne 10. 12. 2013 pod sp. zn. 32 

Cdo 2484/2012, kterým dovodil, že: „…z časového určení bez zbytečného odkladu je třeba 

dovodit, že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, neprodlené, bezprostřední či 

okamžité jednání směřující ke splnění povinnosti či k učinění právního úkonu či jiného projevu 

vůle, přičemž doba trvání lhůty bude záviset na okolnostech konkrétního případu.“ Jirmásek 

uvádí, že v poměrech insolvenčního řízení půjde o lhůtu maximálně v rámci jednotek týdnů.167 

Jde-li o počátek běhu této lhůty, tak insolvenční zákon uvádí v § 226 odst. 1, že tímto počátkem 

je okamžik, kdy se dlužník o soupisu věci dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět. 

V praxi může být tímto počátkem lhůty okamžik, kdy dlužník písemně potvrdí na žádost 

insolvenčního správce správnost soupisu podpisem stanoveného formuláře nebo okamžik, kdy 

toto písemné potvrzení odmítne z důvodu jeho nesprávnosti.168 V ostatních případech bude 

rozhodující pro počátek běhu uvedené lhůty okamžik zveřejnění soupisu majetkové podstaty 

v insolvenčním rejstříku, neboť tímto okamžikem se zakládá jeho obecná publicita.169 Přestože 

insolvenční zákon neukládá insolvenčním správcům povinnost vyrozumět dlužníka o možnosti 

podat návrh na vynětí věci z majetkové podstaty, tak by dle mého názoru bylo vhodné dlužníka o 

této možnosti poučit. 

V § 226 odst. 2 InsZ jsou stanoveny obsahové náležitosti návrhu na vynětí věci ze soupisu, 

mezi které patří obecné náležitosti návrhu dle § 79 odst. 1 OSŘ a některé další náležitosti 

uvedené v insolvenčním zákoně. Půjde zejména o: 

a) označení insolvenčního správce, kterému je návrh určen, 

b) označení dlužníka, který návrh činí, 

 
167 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
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57 

 

 

c) uvedení spisové značky insolvenčního řízení, 

d) vymezení toho, čeho se dlužník domáhá, 

e) podpis a dataci, 

f) dostatečnou specifikaci věci, jejíhož vynětí se domáhá, 

g) vymezení skutečností, ze kterých je patrné, že tato věc neměla být zahrnuta  

do soupisu a  

h) stanovení okamžiku, ke kterému se dlužník o této skutečnosti dozvěděl. 

 

Z posledního bodu h), tj. okamžiku, ke kterému se dlužník dozvěděl o nesprávnosti soupisu 

majetkové podstaty se vychází při posouzení včasnost podání návrhu na vynětí.170 

 Insolvenční zákon v § 226 upravuje postup insolvenčního správce a insolvenčního soudu 

v případech, kdy návrh dlužníka na vynětí věci ze soupisu majetkové podstaty je opožděný či 

vadný. Pokud je dle názoru insolvenčního správce návrh opožděný, tak insolvenční správce 

takový návrh pouze postoupí se zprávou o jeho závěru insolvenčnímu soudu. Insolvenční soud se 

nemusí s názorem insolvenčního správce ztotožnit bez dalšího, nýbrž může dlužníka vyzvat 

k doložení dalších skutečností, ze kterých lze usuzovat, kdy se dlužník 

o zahrnutí věci do soupisu dozvěděl. Pokud insolvenční soud shledá, že dlužník podal návrh 

opožděně, tak takový návrh odmítne. Je-li dlužníkův návrh neúplný nebo vadný a zároveň přes 

tyto nedostatky není možné tento návrh projednat a rozhodnout o něm, tak insolvenční správce 

má dle § 226 odst. 2 InsZ povinnost dlužníka vyzvat k opravě či doplnění jeho návrhu. Ve výzvě 

k opravě či doplnění insolvenční správce dlužníka poučí, jakým způsobem má návrh opravit či 

doplnit a určí mu k tomu přiměřenou lhůtu. Poučení musí být učiněno pro dlužníka 

srozumitelným způsobem, nikoliv pouhým odkazem na konkrétní ustanovení insolvenčního 

zákona a při stanovení lhůty musí insolvenční správce vycházet z rozsahu požadovaných oprav 

či doplnění, aby taková lhůta nebyla příliš krátká nebo naopak zbytečně neprotahovala 

insolvenční řízení.171 Stanovení lhůty je tak na úvaze insolvenčního správce v závislosti na 

povaze požadovaných oprav a doplnění návrhu. Z hlediska insolvenční praxe si však dokáži 

představit lhůtu v řádu maximálně 14 dnů. Pokud na základě výzvy insolvenčního správce či 

insolvenčního soudu dlužník návrh nedoplní nebo neopraví, tak insolvenční soud takový návrh 

odmítne.172 

 
170 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 860 
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 V případě, že je návrh dlužníka včasný a bezvadný, tak insolvenční správce dle § 226 

odst. 4 InsZ vyzve věřitelský výbor, aby se v jím stanovené lhůtě k tomuto návrhu vyjádřil. 

Pokud insolvenční správce uzná na základě dlužníkova návrhu své pochybení, tak návrhu vyhoví 

tím, že do soupisu majetkové podstaty k uvedené věci připíše důvod a okamžik vynětí a takto 

upravený soupis majetkové podstaty zašle do datové schránky insolvenčního soudu, který jej 

neprodleně zveřejní v insolvenčním rejstříku dle § 222 odst. 2 InsZ. Pokud insolvenční správce 

naopak dojde k závěru, že dlužníkův návrh je nedůvodný, tak dle § 226 odst. 4 InsZ vyzve 

věřitelský výbor k vyjádření v jím stanovené lhůtě. Poté, co se vyjádří věřitelský výbor, vyzve 

insolvenční správce dlužníka, aby se vyjádřil k jeho odmítavému stanovisku a k vyjádření 

věřitelského výboru. Pokud dlužník bude nadále trvat na svém přesvědčení, že věc do soupisu 

nepatří z důvodů uvedených v § 207 a § 208 InsZ, tak insolvenční správce dle § 226 odst. 4 InsZ 

předloží své odůvodněné zamítavé stanovisko spolu s vyjádřením věřitelského výboru 

a se zprávou o nedůvodnosti návrhu na vyloučení věci ze soupisu insolvenčnímu soudu.173 

Pokud insolvenční soud návrh dlužníka neodmítnul z důvodu opožděnosti, vady či neúplnosti, 

tak se dlužníkovým návrhem bude věcně zabývat, přičemž připadají v úvahu dvě možná 

rozhodnutí. Pokud insolvenční soud shledá návrh dlužníka za opodstatněný, tj. věc byla 

insolvenčním správce zahrnuta do soupisu neoprávněně, tak insolvenční soud v rámci své 

dohledací činnosti uloží insolvenčnímu správci povinnost vynětí uvedené věci ze soupisu dle § 

226 odst. 5 InsZ. Pokud se naopak insolvenční soud ztotožní s názorem insolvenčního správce, 

že dlužníkův návrh je nedůvodný, tak jej zamítne.174  

 Jde-li o vztah institutu vyřazení dle § 217 odst. 2 InsZ a institutu vynětí dle § 226 InsZ, 

tak pokud insolvenční správce zjistí, že při soupisu majetkové podstaty pochybil tím, že do něj 

zahrnul věc, která do něj nepatří, tak nemusí vyčkávat až dlužník podá návrh na vynětí věci ze 

soupisu, ale naopak bude na místě věc ze soupisu vyřadit postupem uvedeným v § 217 odst. 2 

InsZ. Stejně tak pokud insolvenční soud návrh dlužníka odmítne z důvodu neodstranění jeho vad 

či z důvodu opožděnosti, tak přestože se takovým návrhem nebude věcně zabývat, ale zároveň 

bude jednoznačně přesvědčen, že taková věc skutečně neměla být do soupisu zahrnuta, tak 

insolvenční soud může insolvenčnímu správci uložit povinnost v rámci své dohledací činnosti 

takovou věc ze soupisu vyřadit dle § 217 odst. 2 InsZ.175 

 
173 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 616 
174 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 616 
175 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
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 V době od podání dlužníkova návrhu platí dle § 226 odst. 5 InsZ stejná pravidla týkající 

se zákazu zcizit uvedenou věc a též případné následky jeho porušení jako je tomu v případě 

řízení o vylučovací žalobě dle § 225 odst. 4 a 5 InsZ. 

 

3.4 Vyjmutí věci z majetkové podstaty 

 

Posledním institutem na základě, kterého může věc zahrnutá do soupisu opustit majetkovou 

podstatu je vyjmutí věci z majetkové podstaty dle § 227 InsZ. Hlavní odlišným znakem od výše 

uvedených institutů je skutečnost, že v tomto případě insolvenční správce nijak nepochybil, když 

předmětnou věc zahrnul do soupisu majetkové podstaty, neboť taková věc do majetkové 

podstaty skutečně náleží. Přesto insolvenční zákon v § 227 uvádí demonstrativní výčet důvodů, 

pro které určitá věc může majetkovou podstatu opustit. Těmito důvody jsou skutečnost, že 

majetková hodnota je: 

a) neprodejná, 

b) nedobytná, jde-li o pohledávku, 

c) nezpeněžitelná, jde-li o věc zajištěnou rozhodnutím vydaným v trestním řízení  

a k takovému zpeněžení nebyl udělen souhlas orgánu činného v trestním řízení nebo 

d) nedohledatelná, resp. nikdo neví, kde se nachází.176 

 

Věc je v insolvenčním řízení neprodejná, nejen v případech, kdy o ni skutečně nikdo 

neprojeví zájem, ale také tehdy, pokud by ji mohl insolvenční správce zpeněžit až po výrazném 

snížení ceny, která by ale nepokryla samotné náklady na její správu a prodej.177 Pokud půjde 

například o starší osobní automobil se stovkami tisíc najetých kilometrů, jež insolvenční správce 

ocenil částkou jednotek až maximálně pár desítek tisíc korun, tak by měl insolvenční správce 

také zvážit možné náklady související s jeho odtahem a uskladněním, které mohou dokonce 

převyšovat jeho skutečnou hodnotu. V takovém případě je zcela na místě tento majetek 

nezpeněžovat, ale naopak jej z majetkové podstaty vyjmout. U nemovitých věcí půjde typicky  

o zanedbatelné spoluvlastnické podíly na lesních a zemědělských pozemcích, za předpokladu, že 

nepůjde o pozemky o rozloze v řádech několika hektarů. V těchto případech totiž insolvenční 

správce musí brát v úvahu nejen samotné náklady na jejich zpeněžení, ale též daňové povinnosti 

 
176 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 619 
177 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 864 



 

60 

 

 

v podobě daně z nemovitých věcí, kterou je nutné hradit každoročně, čímž může docházet 

k zatěžování majetkové podstaty zbytečnými náklady. 

Na rozdíl od předchozích institutů, není insolvenční správce vázán žádnou lhůtou,  

ve které by měl předmětnou věc z majetkové podstaty vyjmout, nýbrž může tak učinit kdykoliv 

v průběhu insolvenčního řízení.178 Nicméně k vyjmutí věci z majetkové podstaty nemůže 

insolvenční správce přistoupit bez dalšího, nýbrž si musí vyžádat dle § 227 InsZ předchozí 

souhlas věřitelského výboru a insolvenčního soudu. Tyto oba souhlasy jsou kumulativní, tzn. že 

k vyjmutí věci z majetkové podstaty může dojít, za předpokladu, že udělí souhlas oba subjekty. 

Pokud nejsou uděleny souhlasy výše uvedeným způsobem, tak insolvenční správce se musí 

nadále pokoušet předmětnou věc zpeněžit do doby, než se najde zájemce nebo do doby, než 

některý z uvedených subjektů nezmění názor.179 Podmínka výše uvedených souhlasů se však 

neuplatní v poměrech nepatrného konkursu a oddlužení dle § 315 odst. 1 písm. c) InsZ a § 398 

odst. 8 InsZ. V těchto případech může insolvenční správce předmětnou věc, po pečlivém zvážení 

dané situace, vyloučit bez dalšího. 

Nicméně insolvenční správce by neměl podávat návrh na vynětí věci ze soupisu z důvodu 

pouze domnělé neprodejnosti takového majetku, ale až poté co se o jeho zpeněžení po určitou 

dobu marně pokoušel. Insolvenční správce by měl při využívání tohoto institutu postupovat 

obezřetně, neboť v případě chybného vyjmutí majetku z majetkové podstaty by mohlo dojít ke 

vzniku jeho odpovědnosti za majetkovou újmu způsobenou na majetkové podstatě.  

Přistoupí-li insolvenční správce k vyjmutí věci z majetkové podstaty, tak jako  

u předchozích institutů upraví soupis majetkové podstaty, tak, že u vyjímané položky soupisu 

připíše důvod a datum takového vyjmutí a soupis majetkové podstaty na elektronickém formuláři 

zašle do datové schránky insolvenčního soudu, který jej neprodleně poté zveřejní v insolvenčním 

rejstříku dle § 222 InsZ. Důsledkem vyjmutí věci z majetkové podstaty se dlužníkovi v konkursu 

opět navrací dispoziční oprávnění dle § 229 InsZ. 

 

 

  

 
178 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
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4. Nakládání s majetkovou podstatou a její správa 

 

Poté, co insolvenční správce zahrne určitý majetek do soupisu majetkové podstaty, tak je 

třeba zejména v souvislosti přechodem dispozičních oprávnění k tomuto majetku dle § 217 odst. 

1 InsZ, stanovit postup, jakým se bude s tímto majetkem nakládat a jak bude spravován. 

Současně je nutné určit osobu, která bude k těmto činnostem oprávněna či povinna. Takovou 

osobou je osoba s dispozičním oprávněním.180 

4.1 Dispoziční oprávnění a nakládání s majetkovou podstatou  

 

Aby mohla konkrétní osoba s majetkem v majetkové podstatě nakládat, či jej spravovat, 

musí jí náležet dispoziční oprávnění. Pojem osoba s dispozičním oprávněním je vymezen v § 2 

písm. f) InsZ a rozumí se jím osoba, které v průběhu insolvenčního řízení přísluší právo nakládat 

s majetkovou podstatou ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá. Obecná úprava 

dispozičních oprávnění je obsažena v § 229 InsZ a je dále doplněna v druhé části insolvenčního 

zákona v závislosti na způsobu řešení dlužníkova úpadku. 

 Jde-li o konkurs, tak okamžikem prohlášení konkursu, přechází dispoziční oprávnění 

k majetku zahrnutému do soupisu majetkové podstaty na insolvenčního správce dle § 229 odst. 3 

písm. c) InsZ až do skončení insolvenčního řízení. Dlužníkovi je tak po tuto dobu dispoziční 

oprávnění zcela odňato. 

 V případě oddlužení náleží dispoziční oprávnění dle obecné úpravy uvedené § 229 odst. 3 

písm. a), b) a d) InsZ dlužníkovi, a to v době do rozhodnutí o úpadku, od rozhodnutí o úpadku 

do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a dále trvá i po dobu schváleného oddlužení. Dle výše 

uvedené úpravy se může zdát, že v oddlužení náleží dispoziční oprávnění k majetkové podstatě 

výlučně dlužníkovi, tak tomu ale není vždy. Je-li oddlužení řešeno formou zpeněžení majetkové 

podstaty, bude dlužníkovi náležet dispoziční oprávnění pouze k majetku, který dlužník získá až 

po účinnosti rozhodnutí o schválení oddlužení dle § 408 odst. 2 InsZ. Naopak k majetku 

zahrnutému do rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty bude mít 

dispoziční oprávnění insolvenční správce, jehož úkolem bude tento majetek zpeněžit.181 V tomto 

případě se totiž dle § 408 odst. 1 InsZ postupuje podle pravidel konkursu. Další výjimkou, kdy 

dlužníku nenáleží dispoziční oprávnění je v případě majetku, který slouží jako předmět zajištění, 

neboť k tomuto majetku má dispoziční oprávnění insolvenční správce dle § 409 odst. 3 InsZ. 

 
180 § 229 InsZ 
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V případě, kdy je oddlužení řešeno formou plnění splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty nenáleží dispoziční oprávnění dlužníku jednak k majetku, který je 

předmětem zajištění, ale také k majetku, který mu insolvenční soud uložil vydat ke zpeněžení dle 

§ 409 odst. 3 InsZ. I v případech, kdy je dlužník osobou s dispozičním oprávněním, tak to 

neznamená, že může s tímto majetkem zcela volně nakládat, nýbrž má od okamžiku, kdy nastaly 

účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení povinnosti řídit se pravidly uvedenými v § 111 

InsZ, v opačném případě může být takové jednání dlužníka vůči věřitelům dle § 111 odst. 3 InsZ 

neúčinné. 

 V § 229 odst. 5 InsZ je dále stanoveno, že pokud je dlužník osobou s dispozičním 

oprávněním i po rozhodnutí o úpadku nebo ještě nebyl prohlášen úpadek a jde o dlužnický 

insolvenční návrh, je dlužník povinen postupovat jako insolvenční správce dle pravidel 

uvedených v § 36 InsZ, tj. s odbornou péčí a s vyvinutím veškerého úsilí, které lze po něm 

spravedlivě požadovat za účelem co nejvyššího uspokojení svých věřitelů.182 

 Po vymezí pojmu osoby s dispozičním oprávněním, které náleží právo s věcí zahrnutou 

do soupisu majetkové podstaty nakládat, je nutné dále vymezit obsah pojmu nakládání 

s majetkovou podstatou. Insolvenční zákon v § 228 uvádí demonstrativní výčet jednotlivých 

činností, mezi které patří: 

a) právní jednání, která se týkají majetku náležejícího do majetkové podstaty, 

b) výkon práv a povinností akcionáře ohledně akcií zahrnutých do majetkové podstaty, 

včetně práva hlasovat na valné hromadě akciové společnosti, 

c) výkon práv a povinností společníka jiné obchodní společnosti spojených s obchodním 

podílem dlužníka zahrnutým do majetkové podstaty, včetně práva hlasovat na valné 

hromadě obchodní společnosti, 

d) výkon členských práv a povinností člena družstva, 

e) rozhodování o výrobních, provozních a obchodních záležitostech podniku  

v majetkové podstatě, včetně úvěrového financování a jiných úkonů potřebných  

k zajištění financování podniku, 

f) výkon práv a povinností zaměstnavatele ohledně zaměstnanců dlužníka, 

g) výkon průmyslových práv, 

h) rozhodování o obchodním tajemství a jiné povinnosti mlčenlivosti, 

i) plnění povinností podle předpisů o daních, poplatcích a clech, jakož i podle předpisů 

o sociálním zabezpečení a veřejném zdravotním pojištění, 

 
182 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
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j) vedení účetnictví, 

k) plnění evidenčních povinností a 

l) výkon dalších práv a povinností, jestliže se týkají majetkové podstaty.183 

4.2 Správa majetkové podstaty  

 

 Správa majetkové podstaty je vymezena v § 230 InsZ prostřednictvím výčtu jednotlivých 

právních jednání vztahujících se k majetku zahrnutému do soupisu majetkové podstaty,  

ke kterým je oprávněna, ale i povinna, osoba s dispozičním oprávněním dle § 229 odst. 3 InsZ. 

Správu majetkové podstaty insolvenční zákon v § 230 odst. 1 InsZ definuje jako souhrn činností, 

právních jednání a opatřeních, která mají směřovat k tomu, aby: 

a) nedocházelo ke znehodnocení majetkové podstaty, zejména aby nedošlo k odstranění, 

zničení, poškození nebo odcizení majetku, který do ní náleží, 

b) majetek náležející do majetkové podstaty byl využíván v souladu se svým určením, 

pokud tomu nebrání jiné okolnosti, 

c) se majetková podstata rozmnožila, lze-li takovou činnost rozumně očekávat se zřetelem 

ke stavu majetkové podstaty a obvyklým obchodním příležitostem či 

d) byly vymoženy pohledávky dlužníka včetně plnění z neplatných a neúčinných právních 

úkonů.184 

 

Výčet těchto právních jednání je však pouze demonstrativní, neboť s ohledem na 

specifika jednotlivých dlužníků a obsahu jejich majetkových podstat, by i sebe rozsáhlejší 

taxativní výčet nemohl pamatovat na všechny situace v praxi připadající v úvahu. 

Osoba s dispozičním oprávněním při správě majetkové podstaty musí postupovat 

svědomitě a s odbornou péčí dle § 36 odst. 1 InsZ. Porušení těchto pravidel může vést ke 

vzniku odpovědnosti za újmu dle § 37 InsZ, přičemž půjde odpovědnost objektivní.185 

V § 230 odst. 2 InsZ jsou stanovena specifická pravidla postupu při správě věci, která 

slouží jako předmět zajištění pohledávky přihlášeného věřitele. Oprávnění spravovat předmět 

zajištění náleží jako v ostatních případech osobě s dispozičním oprávněním (zpravidla 

insolvenčnímu správci), nicméně v tomto případě je ve své činnosti značně omezena, neboť 

 
183 § 228 InsZ 
184 § 230 odst. 1 InsZ 
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se musí řídit pokyny zajištěného věřitele.186 V praxi si lze například představit pokyn 

zajištěného věřitele, kterým uloží osobě s dispozičním oprávněním povinnost předmět 

zajištění pojistit, pronajmout či třeba vhodně uskladnit.187 Stejně tak je insolvenční správce 

vázán pokyny zajištěného věřitele směřující k prodeji předmětu zajištění dle § 293 InsZ. 

Případné náklady, které vzniknou v souvislosti s plněním takového pokynu zajištěného 

věřitele nejsou pohledávkou za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2 písm. f) InsZ, nýbrž 

tyto náklady nese zajištěný věřitel dle § 230 odst. 3 InsZ ze svého. Obecně přijímaným je 

postup, kterým si insolvenční správce před provedením pokynu zajištěného věřitele vyžádá 

na zajištěném věřiteli nejprve zaplacení zálohy na úhradu nákladů souvisejících  

s provedením jeho pokynu, přičemž neposkytnutí takové zálohy na žádost insolvenčního 

správce bude mít za následek nezávaznost takového pokynu.188 Jinak řečeno nezajistí-li 

zajištěný věřitel uhrazení nákladů spojených s provedením jeho pokynu, nebude se muset 

osoba s dispozičním oprávněním tímto pokynem řídit. 

Vedle výše uvedeného případu může osoba s dispozičním oprávněním dle § 230 odst. 2 

InsZ odmítnou provést pokyn zajištěného věřitele také tehdy, má-li pochybnost o tom, zda 

takový pokyn směřuje k řádné správě a současně požádá insolvenční soud o přezkum 

takového pokynu. Důvodem takové úpravy je zejména snaha chránit kolektivní povahu 

insolvenčního řízení, tj. zájem ostatních zajištěných věřitelů dalších v pořadí, za předpokladu 

že hodnota zajištění převyšuje výši pohledávky zajištěného věřitele prvního v pořadí, ale též 

zájem věřitelů nezajištěných. Pokud by totiž došlo v důsledku provedení nesprávného 

pokynu zajištěného věřitele ke snížení hodnoty předmětu zajištění, nemusel by pak případný 

výtěžek zpeněžení stačit na úhradu pohledávek zajištěných věřitelů dalších v pořadí.  

V případě, že by hodnota předmětu zajištění byla menší, než výše zajištěné pohledávky  

za předpokladu, že jde o konkurs, mohlo by dojít k nižšímu uspokojení nezajištěných 

věřitelů, protože v souladu s § 167 odst. 3 InsZ by se pohledávka zajištěného věřitele  

ve zbylé části považovala za pohledávku nezajištěnou, uspokojovanou spolu s ostatními 

nezajištěnými pohledávkami.189 Taková právní úprava nasvědčuje tomu, že osobou 

odpovědnou za provedení nesprávného pokynu, v jehož důsledku vznikne škoda ostatním 

věřitelům, nebude zajištěný věřitel, který pokyn udělil, neboť on v insolvenčním řízení 

 
186 230 odst. 2 InsZ 
187 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
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prosazuje pouze svůj osobní zájem, nýbrž odpovědnou bude osoba s dispozičním 

oprávněním, která provedením takového pokynu poruší povinnost jednat s odbornou péčí dle 

§ 37 InsZ.190 

Z insolvenčního zákona ani z judikatury soudů není zřejmé, jak přistupovat k pokynům 

zajištěného věřitele v případě, kdy jeho pohledávku insolvenční správce popřel z důvodu 

pořadí dle § 197 InsZ, resp. insolvenční správce popírá právo věřitele na uspokojení  

ze zajištění, a ještě nebylo o tomto popěrném úkonu insolvenčním soudem rozhodnuto nebo 

v případě, kdy je zajištěná pohledávka přihlášena jako podmíněná, tzn. že vznik takové 

pohledávky vůči dlužníkovi závisí na splnění budoucí nejisté podmínky. Otázkou zůstává, 

zda je osoba s dispozičním oprávněním v těchto případech vázána pokyny zajištěného 

věřitele či nikoliv. Richter uvádí, že absence výslovné úpravy této problematiky je poměrně 

závažným legislativním opomenutím zákonodárce a nezbývá nic jiného než se pokusit na 

tyto případy analogicky aplikovat právní úpravu týkající se hlasovacích práv věřitelů dle § 51 

a násl. InsZ.191 Dle Richtera v případě popřené pohledávky insolvenčním správcem není 

možné analogicky aplikovat § 51 odst. 1 InsZ, neboť udělování hlasovacího práva schůzí 

věřitelů se týká pouze hlasovacího práva v užším smyslu, nýbrž insolvenční správce by měl 

postupovat dle § 230 odst. 2 věty poslední InsZ ve spojení s § 52 odst. 2 InsZ tak, že podá 

proti takovému pokynu námitku z důvodu pochybnosti, zda směřuje tento pokyn k řádné 

správě, čímž by defacto závaznost takového pokynu závisela na jeho přezkumu insolvenčním 

soudem obdobně jako v případě přezkumu hlasovacího práva dle § 52 InsZ.192 V případě 

zajištěné podmíněné pohledávky Richter vychází analogicky z ustanovení § 51 odst. 4, věty 

poslední InsZ, dle kterého věřitel podmíněné pohledávky do doby splnění odkládací 

podmínky nemá v insolvenčním řízení hlasovací právo, a tudíž takový věřitel nebude mít ani 

oprávnění udělovat pokyny týkající se správy předmětu zajištění dle § 230 odst. 2 InsZ.193 

Naopak Sprinz s Novopackým jsou toho názoru, že věřitel s popřeným zajištěním nebo 

věřitel s podmíněnou zajištěnou pohledávkou, by měli být nadále považováni za zajištěné 

věřitele a právo udělovat pokyny týkající se správy předmětu zajištění by měli mít do doby, 

než bude pravomocně zjištěno, že pohledávka věřitele je pohledávkou nezajištěnou nebo  

do doby než bude zjevné, že podmínka splněna nebude, přesto však doporučují (obdobně 

 
190 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 626 
191 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní 

monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7. (3.4.1.4) 
192 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní 

monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7. (3.4.1.4) 
193 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní 

monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7. (3.4.1.4) 
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jako Richter) v takovém případě osobě s dispozičním oprávněním pokyn takového věřitele 

z opatrnosti odmítnout, čímž defacto přenechají posouzení závaznosti takového pokynu 

insolvenčnímu soudu.194  

Z výše uvedeného vyplývá, že názory odborníků na tuto problematiku nejsou jednotné 

a judikatura se tímto doposud nezabývala. Lze tedy zákonodárci jen doporučit, aby uvedenou 

problematiku výslovně upravil. Do té doby, zejména z důvodu odpovědnosti osoby 

s dispozičním oprávněním za prováděné pokyny, je na místě, aby bylo v těchto případech 

postupováno tak, že osoba s dispozičním oprávněním tento pokyn z opatrnosti odmítne 

provést a vyrozumí o tom insolvenční soud, čímž v podstatě přesune odpovědnost na 

insolvenční soud, který bude povinen tento pokyn přezkoumat a rozhodnout o něm v rámci 

dohlédací činnosti dle § 230 odst. 2 InsZ a § 11 InsZ. 

Insolvenční zákon počítá i s možností, že ke stejnému předmět zajištění bude uplatňovat 

právo na uspokojení ze zajištění více zajištěných věřitelů současně. V takovém případě je 

třeba stanovit pravidla, dle kterých bude při udělování pokynů ke správě předmětu zajištění 

postupováno. Dle § 230 odst. 2 InsZ je oprávněn udělovat pokyny ten věřitel, jehož 

pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí, tj. ten věřitel, jehož zajištění 

vzniklo dříve.195 Nicméně je třeba respektovat i právo zajištěných věřitelů dalších v pořadí, 

za předpokladu, že dle znaleckého posudku hodnota předmětu zajištění převyšuje výši 

pohledávky zajištěného věřitele prvního v pořadí dle § 167 odst. 3 InsZ, neboť v takovém 

případě se považují za zajištěné věřitele i tito věřitelé další v pořadí. V takovém případě musí 

být součástí pokynu zajištěného věřitele prvního v pořadí také souhlasná stanoviska ostatních 

zajištěných věřitelů dle § 230 odst. 4 InsZ. Pokud zajištění věřitelé další v pořadí taková 

souhlasná stanoviska neudělí, tak je osoba s dispozičním oprávněním povinna neprodleně 

vyrozumět insolvenční soud, který dle § 230 odst. 4 InsZ do 30 dnů nařídí jednání jehož 

předmětem bude rozhodnutí, zda se pokyn zajištěného věřitele prvního v pořadí schvaluje  

a současně zveřejní pokyn zajištěného věřitele v insolvenčním rejstříku spolu s výzvou, aby 

ostatní zajištění věřitelé ve lhůtě 7 dnů uplatnili u insolvenčního soudu proti takovému 

pokynu své námitky. Zákon sice nezmiňuje situaci, kdy žádný ze zajištěných věřitelů své 

námitky neuplatní nebo je neuplatní včas, nicméně se domnívám, že ke konání takového 

jednání není důvod, a tudíž jej insolvenční soud zruší a současně rozhodne o schválení 

takového pokynu, čímž dojde k nahrazení chybějících souhlasů ostatních zajištěných věřitelů 

 
194 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 627 
195 § 167 odst. 1 InsZ 
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dle § 230 odst. 4 InsZ. Zákon pamatuje i na situaci, kdy zajištěný věřitel první v pořadí 

neudělí pokyn nutný ke správě předmětu zajištění ani v dodatečné lhůtě určené insolvenčním 

soudem, v takovém případě je dle § 230 odst. 2 InsZ oprávněn k takovému pokynu zajištěný 

věřitel další v pořadí, případně může takový pokyn udělit i insolvenční soud v rámci 

dohlédací činnosti dle § 11 InsZ.  

V případě mnohosti zajištěných věřitelů může dojít k situaci, že tito věřitelé budou mít 

právo na uspokojení ze zajištění ve stejném pořadí, přičemž není zřejmé, jak postupovat při 

absenci souhlasu jednoho z těchto věřitelů.196 Nabízí se totiž obě varianty postupu, jednak dle 

§ 230 odst. 2 InsZ, dle kterého absence souhlasu jednoho z těchto věřitelů bude nahrazena 

druhým, jako by šlo o zajištěného věřitele druhého v pořadí, nebo postup dle § 230 odst. 4 

InsZ, dle kterého bude nutné nařídit jednání a vyzvat tohoto věřitele k podání námitek, a až 

po uplynutí lhůty k podání námitky bude moci insolvenční soud nahradit souhlasné 

stanovisko zajištěného věřitele svým rozhodnutím. V tomto případě se přikláním k názoru 

Sprinze a Novopackého, dle kterých se bude spíše postupovat podle pravidel stanovených 

v § 230 odst. 4 InsZ.197 

 

  

 
196 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 627 
197 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 627 



 

68 

 

 

5. Zpeněžení majetkové podstaty po tzv. Oddlužovací novele 

 

Zpeněžení majetkové podstaty je jakýmsi vyvrcholením veškerých činností insolvenčního 

správce týkajících se majetku náležícího do majetkové podstaty. Jinak řečeno zpeněžení 

majetkové podstaty je závěrečnou fází navazující na proces jejího zjišťování a soupisu.  

Právě soupis majetkové podstaty, jak bylo uvedeno výše, je právním podkladem pro její 

zpeněžení.198 Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí dle § 283 odst. 1 InsZ převedení 

veškerého majetku náležícího do majetkové podstaty na peníze za účelem uspokojení věřitelů. 

Zpeněžením se dle tohoto ustanovení rozumí i použití dlužníkovi peněžní hotovosti, ačkoliv 

nejde o zpeněžení v pravém slova smyslu, ale o pouhé převedení finančních prostředků na účet 

majetkové podstaty.  

Na pravidla zpeněžování majetkové podstaty v oddlužení měla zásadní dopad již zmiňovaná 

tzv. Oddlužovací novela provedená zákonem č. 31/2019 Sb. účinná od 1.6.2019, neboť bylo 

v jejím důsledku opuštěno pravidlo spočívající v tom, že se buď zpeněží veškerý majetek, který 

dlužník vlastní k okamžiku schválení oddlužení (oddlužení zpeněžením majetkové podstaty), 

nebo majetek dlužníka nebude zpeněžován vůbec, ale dlužník bude povinen po dobu trvání 

oddlužení poskytovat své pravidelné i mimořádné příjmy (oddlužení plněním splátkového 

kalendáře).199 Po této novele existují dvě formy oddlužení, a to původní oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty a „nové“ oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty sice zůstalo takřka v nezměněné 

podobě, ale oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty přináší 

řadu změn a nových institutů, které mohou v praxi činit výkladové a aplikační problémy. 

Z tohoto důvodu a také s ohledem na skutečnost, že oddlužení plněním splátkového kalendáře 

se zpeněžením majetkové podstaty je pro zákonodárce preferovaným způsobem oddlužení dle  

§ 402 odst. 5 InsZ, bych se rád zaměřil právě na tento druhý způsob oddlužení. 

5.1 Vydání majetku ke zpeněžení 

 

 Jde-li o oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, tak na tento způsob oddlužení se 

obdobně použijí ustanovení týkající se konkursu.200 Stejně jako v případě konkursu, tak při 

oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je důsledkem schválení tohoto způsobu oddlužení 

 
198 Rozhodnutí Nejvyššího soudu vydané dne 27. 1. 1998 pod sp. zn. 2 Odon 86/97 
199 MARŠÍKOVÁ, J. Zdroje plnění v oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty. 

BULLETIN ADVOKACIE 1-2/2020. Vydáno 26.02.2020 Českou advokátní komorou v Praze. ISSN 1210-

6348., str. 43-46 
200 § 408 odst. 1 InsZ 
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přechod dispozičních oprávnění k majetku náležícího do majetkové podstaty z dlužníka  

na insolvenčního správce, což vyplývá ze spojení § 408 odst. 1, § 406 odst. 2 a § 229 odst. 3 

písm. c) InsZ. U tohoto způsobu oddlužení insolvenční správce zpravidla zpeněží veškerý 

zpeněžitelný majetek zahrnutý v rozhodnutí o schválení oddlužení dle § 406 odst. 2 InsZ. 

 V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty 

dochází k plnění splátkového kalendáře v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty obdobně 

jako v případě prvního způsobu oddlužení, nicméně jsou zde některé zásadní odlišnosti. Zásadní 

rozdíl spočívá v rozsahu majetku podléhajícího zpeněžení, neboť při tomto způsobu oddlužení 

insolvenční zákon zakládá výjimky, v jejichž důsledku zpeněžení takového majetku nebude 

realizováno a dlužník tedy nebude povinen vydat takový majetek ke zpeněžení, ačkoliv jde  

o majetek náležící do majetkové podstaty. Mezi tyto výjimky patří: 

a) majetek, jehož zpeněžením by se po zohlednění odměny insolvenčního správce 

nedosáhlo uspokojení věřitelů dle § 398 odst. 6 InsZ, 

b) majetek, jehož zpeněžením by došlo ke znemožnění plnění splátkového kalendáře dle 

398 odst. 5 InsZ, 

c) majetek podléhající ochraně obydlí dle § 398 odst. 6 InsZ (nejde-li o předmět zajištění) a 

d) majetek, který je předmětem zajištění za předpokladu, že zajištěný věřitel se rozhodne 

předmět zajištění nezpeněžovat dle § 409 odst. 4 InsZ. 

 

Insolvenční zákon stanoví v § 398 odst. 6, věty první pravidlo spočívající v upuštění  

od zpeněžování majetku dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty v případě, že ze zprávy pro oddlužení je zřejmé, že by se jeho zpeněžením 

nedosáhlo na uspokojení věřitelů po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce. 

Insolvenční správce by měl po provedení soupisu majetkové podstaty dle § 217 a násl. InsZ 

pečlivě zhodnotit pravděpodobnou výši výtěžku zpeněžení takového majetku a následně 

se ve zprávě pro oddlužení rozhodnout, zda navrhne insolvenčnímu soudu, aby uložil dlužníkovi 

tento majetek vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení či nikoliv.201 Při takovém rozhodování 

bude insolvenční správce vycházet z vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, 

náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru 

a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen „vyhláška“), protože jde-li o zpeněžení majetku 

insolvenčním správcem některým ze způsobů uvedených v § 286 InsZ, tak dle § 3 odst. 2 písm. 

 
201 MARŠÍKOVÁ, J. Zdroje plnění v oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty. 

BULLETIN ADVOKACIE 1-2/2020. Vydáno 26.02.2020 Českou advokátní komorou v Praze. ISSN 1210-

6348., str. 43-46 
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b) vyhlášky náleží insolvenčnímu správci odměna v sazbě 15 %  (při výtěžku do 500 000 Kč), 

současně je však stanovena dle § 3 odst. 4 vyhlášky minimální výše odměny v částce 20 000 Kč 

bez DPH. Jako problematické se nicméně pro praxi jeví stanovení částky, která by měla po 

odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce zůstat na uspokojení nezajištěných 

věřitelů, neboť takovou částku insolvenční zákon ani judikatura dosud nestanovili a ani názory 

odborné veřejnosti nejsou jednotné. Lze se setkat nejméně se dvěma způsoby výkladu tohoto 

ustanovení. Zaprvé se objevuje názor, že lze uložit dlužníkovi povinnost vydat majetek 

ke zpeněžení, pokud očekávaný výtěžek zpeněžení bude dosahovat jakékoliv částky přesahují 

výši minimální odměny insolvenčního správce tj. 20 000 Kč, popř. 24 200 Kč je-li plátcem 

DPH.202 To znamená, že podle výše uvedeného postupu, by ke zpeněžení majetku dlužníka došlo 

i tehdy, pokud by z výtěžku zpeněžení po odečtení odměny insolvenčního správce zbylo i jen pár 

desítek či stovek korun. Za druhé se lze setkat s názorem (např. u Maršíkové203 či Strnada204), dle 

kterého je třeba postupovat analogickým výkladem dle § 395 odst. 1 písm. b) InsZ tak, že při 

zpeněžení majetku dlužníka by mělo být dosaženo takového výtěžku, aby po odečtení částky 

připadající na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, zůstala stejná částka i na 

uspokojení nezajištěných věřitelů, tzn., že minimální výtěžek zpeněžení by měl být někde 

v rozmezí od 40 000 do 50 000 Kč s ohledem na to, zda je insolvenční správce plátce DPH 

a s ohledem na předpokládanou výši hotových výdajů. Osobně se přikláním k názoru druhému, 

neboť opačný postup by věřitelům takřka nic nepřinesl a skoro celý výtěžek by připadl 

insolvenčnímu správci, což by bylo v rozporu se samotnou podstatou zpeněžování majetku 

náležícího do majetkové podstaty, neboť jak uvádí § 283 odst. 1 InsZ zpeněžením majetkové 

podstaty se rozumí převedení veškerého majetku do ní náležejícího na peníze za účelem 

uspokojení věřitelů. Jediná osoba, která by byla v tomto případě „uspokojena“, by byl 

insolvenční správce. Je však otázkou, jak k uvedenému pravidlu přistoupí insolvenční soudy. 

Pokud jde o majetek, který se nezpeněžuje v pravém slova smyslu dle § 286 InsZ (např. zůstatek 

na bankovním účtu, peněžní hotovost atd.), tak tento majetek bude muset dlužník vydat 

insolvenčnímu správci vždy, neboť v tomto případě není stanovena minimální výše odměny 

insolvenčního správce.205 

 
202 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 1106 
203 MARŠÍKOVÁ, J. Zdroje plnění v oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty. 

BULLETIN ADVOKACIE 1-2/2020. Vydáno 26.02.2020 Českou advokátní komorou v Praze. ISSN 1210-

6348., str. 43-46 
204 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 1412 
205 § 3 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, náhradách jeho hotových výdajů, o 

odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů 
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Dále se lze setkat i s názorem, že insolvenční správce by měl při ukládání povinnosti 

dlužníkovi vydat majetek ke zpeněžení vycházet též z úvahy, zda tento postup neznemožní 

dlužníkovi plnit splátkový kalendář.206 V úvahu tak připadá zejména v praxi poměrně běžné 

zpeněžování osobního automobilu, který dlužník používá za účelem každodenní dopravy  

do vzdáleného, ale poměrně slušně placeného zaměstnání. V případě zpeněžení tohoto 

automobilu by se sice dostalo věřitelům rychlého uspokojení prostřednictvím výtěžku jeho 

zpeněžení, nicméně je třeba brát v úvahu, že v důsledku tohoto zpeněžení může být defacto 

znemožněno dlužníkovi se do takového zaměstnání dopravovat a o lukrativní zaměstnání přijde. 

Načež bude nucen si najít zaměstnání v blízkosti svého bydliště, které ale nebude tak dobře 

honorováno, čímž se sníží jeho měsíční splátky zasílané do oddlužení a věřitelům se zase dostane 

nižšího uspokojení prostřednictvím splátkového kalendáře. Tento názor zastává i Strnad, který 

uvádí, že: „…pokud totiž zákon hovoří o tom, že by se zpeněžením nedosáhlo uspokojení věřitelů, 

je třeba tento požadavek vnímat komplexně a ve svém souhrnu a zohlednit celkové uspokojení 

věřitelů případným prodejem takového majetku v kontextu celého oddlužení.“207 Tento postup 

lze dle Strnada (shodně též Maršíkové208) dovozovat z analogického výkladu § 398 odst. 5 InsZ, 

který zakládá oprávnění insolvenčnímu soudu stanovit dlužníkovi na jeho žádost nižší, než 

zákonem stanovenou výši měsíčních splátek, pokud by zákonná výše splátek mohla ohrozit 

plnění splátkového kalendáře, nebo že míra uspokojení nezajištěných věřitelů bude vyšší i při 

těchto nižších měsíčních splátkách. Výše nastíněný postup se mi jeví jako správný a ztotožňuji  

se s názorem, že insolvenční správce by měl zvážit, jaký postup bude pro nezajištěné věřitele 

výhodnější a podle toho se ve zprávě pro oddlužení rozhodnout, zda požádá insolvenční soud, 

aby uložil dlužníkovi tento majetek vydat ke zpeněžení nebo nikoliv. Pokud insolvenční správce 

dospěje ve své úvaze k závěru, že bude výhodnější takovýto majetek nezpeněžovat, tak by měl 

tento postup ve zprávě pro oddlužení náležitě zdůvodnit.209 Obdobný postup se nabízí 

i u podnikatelů v případě zpeněžování věcí sloužících k jejich podnikání. Je však nutné dodat, že 

tento postup je podmíněn stálostí podmínek, jinak řečeno, pokud dlužník přestane do takového 

zaměstnání dojíždět či přestane podnikat, tak tím důvod nezpeněžit takový majetek odpadne  

 
206 MARŠÍKOVÁ, J. Zdroje plnění v oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty. 
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Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 1412 
208 MARŠÍKOVÁ, J. Zdroje plnění v oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty. 
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a insolvenční soud uloží dlužníkovi tento majetek vydat ke zpeněžení.210 Ani v tomto případě 

není zcela jasné, jak k uvedenému pravidlu přistoupí insolvenční soudy. 

Vedle výše uvedených věcí nebude dlužník povinen vydat ke zpeněžení insolvenčnímu 

správci dle § 398 odst. 6 InsZ ani své obydlí za předpokladu, že jeho skutečná hodnota nebude 

vyšší než částka určená prováděcím právním předpisem (k tomu blíže v kapitole 5.2). 

5.2 Chráněné obydlí dlužníka 

 

 V současnosti asi nejdiskutovanějším institutem, zavedeným tzv. oddlužovací novelou, je 

právě ochrana dlužníkova obydlí. Tento institut je upraven v § 398 odst. 6 InsZ a dále rozveden 

ve vládním nařízením č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není 

povinen vydat ke zpeněžení (dále jen „vládní nařízení“). Ochranu dlužníkova obydlí v oddlužení 

ale není možné chápat jako absolutní, neboť se uplatní jen za předpokladu, že: 

a) dlužníkův úpadek je řešen formou oddlužení plněním splátkového kalendáře  

se zpeněžením majetkové podstaty dle § 398 odst. 6 InsZ, 

b) dlužníkovo obydlí není předmětem zajištění, neboť takový majetek dlužník nevydává 

insolvenčnímu správce ke zpeněžení, protože dispoziční oprávnění k předmětu zajištění 

náleží insolvenčnímu správci dle § 409 odst. 3 InsZ a současně 

c) ze zprávy pro oddlužení vyplývá, že hodnota dlužníkova obydlí nepřesahuje částku 

určenou vládním nařízením. 

 

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, tak dlužník nebude povinen vydat své obydlí 

insolvenčnímu správci ke zpeněžení. Podrobná úprava institutu chráněného obydlí je obsažena 

právě ve zmiňovaném vládním nařízení, která jednak vymezuje pojem obydlí dlužníka a také 

obsahuje podrobný postup pro výpočet hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat  

ke zpeněžení. Obydlí dlužníka je vymezeno v § 1 odst. 1 písm. a) vládního nařízení jako každá 

věc užívaná k zajištění bytových potřeb dlužníka a jeho rodiny, a dále uvádí demonstrativní 

výčet v podobě domu, jednotky a družstevního podílu v bytovém družstvu. V § 2 vládního 

nařízení je pak doplněno, že součástí takového obydlí je i pozemek za předpokladu, že slouží 

k řádnému užívání obydlí a tvoří s ním funkční celek. Takovým pozemkem bude dle uvedeného 

ustanovení pozemek, na němž se obydlí nachází, pozemek zajišťující přístup k obydlí, ale také 

 
210 MARŠÍKOVÁ, J. Zdroje plnění v oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty. 
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pozemek, který je společně užívaný s těmito pozemky, a které budou zpravidla pod společným 

oplocením.  

Zbytek vládního nařízení se pak věnuje postupu pro poměrně komplikovaný výpočet hodnoty 

obydlí. Pro rozhodnutí, zda dojde ke zpeněžení dlužníkova obydlí či nikoliv, je potřeba vycházet 

ze dvou hodnot, kterými jsou hodnota dlužníkova obydlí a hodnota obydlí, které dlužník není 

povinen vydat ke zpeněžení (dále jen „hodnota chráněného obydlí“). Je-li hodnota dlužníkova 

obydlí nižší nebo rovna hodnotě chráněného obydlí, tak ke zpeněžení dlužníkova obydlí nedojde, 

bude-li naopak jeho hodnota převyšovat hodnotu chráněného obydlí, dlužník o své obydlí přijde. 

Hodnota dlužníkova obydlí je dle § 1 odst. 2 vládního nařízení určena jako předpokládaný 

výtěžek zpeněžení dlužníkova obydlí, jehož dosažení insolvenční správce očekává. Hodnota 

chráněného obydlí se dle § 3 vládního nařízení určí jako součin částky na zajištění obydlí 

v dlužníkově bydlišti a koeficientu zohledňovaných osob. Přičemž částka na zajištění obydlí 

v dlužníkově bydlišti se získá dle § 3 odst. 2 vládního nařízení vynásobením statistické hodnoty 

(tj. ceny jednotlivých sledovaných druhů nemovitostí za období 3 let dle zjištění Českého 

statistického úřadu, které se určují dle průměrné kupní ceny a průměrné velikosti odpovídající 

kraji, okresu a velikosti dlužníkovy obce211) a koeficientu růstu cen, který je vymezen v § 8 

vládního nařízení. Zohledňovanou osobou pro účely stanovení koeficientu zohledňovaných osob 

je dle § 3 odst. 1 vládního nařízení osoba žijící s dlužníkem ve společné domácnosti 

za předpokladu, že jí je současně dlužník povinen poskytovat výživné. S rostoucím počtem 

zohledňovaných osob pak roste koeficient, kterým se násobí částka na zajištění obydlí 

v dlužníkově bydlišti. Jak vyplývá z výše uvedeného, tak postup pro výpočet hodnoty 

chráněného obydlí je popěrně komplikovaný, neboť zohledňuje řadu faktorů, jakými jsou druh, 

velikost a poloha obydlí, vývoj cen na trhu a také počet osob žijících s dlužníkem ve společné 

domácnosti. 

Poté, co jsem stručně vymezil obsah předmětného vládního nařízení, bych rád zmínil některé 

jeho sporné a problematické aspekty. Účel této úpravy zákonodárce spatřuje, jak vyplývá  

z důvodové zprávy, v možnosti „zachovat dlužníkovi během oddlužení určité materiální zázemí – 

buď přijde dlužník o své obydlí a bude nucen obstarat si náhradní obydlí, anebo dojde 

k dlouhodobému postihování příjmů. Dispozice vlastní nemovitostí (obydlím) snižuje fixní 

měsíční náklady na udržení minimální životní úrovně, přičemž příjmy dlužníka nad tyto náklady 

mohou být distribuovány mezi nezajištěné věřitele.“212  

 
211 § 4 odst. 1 vládního nařízení 
212 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 31/2019 Sb. kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 
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Záměr zákonodárce je jistě legitimní, nicméně zvolená právní úprava obsahuje celou řadu 

sporných prvků, a to jak z hlediska formálního, tak i obsahového. 

Prvním problematickým prvkem právní úpravy je samotné vymezení pojmu obydlí, které 

není upraveno v insolvenčním zákoně, nýbrž ve vládním nařízení. Jak jsem uvedl výše, tak 

ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) vládního nařízení vymezuje dlužníkovo obydlí jako „jakoukoliv 

věc sloužící k zajištění bytových potřeb dlužníka a jeho rodiny“, přičemž dále uvádí 

demonstrativní výčet v podobě domu, jednotky a družstevního podílu v bytovém družstvu. 

Z uvedeného však vyplývá, že za takto široce vymezené obydlí bude možné považovat, jak uvádí 

Sprinz213a shodně též Grygar214 i movité věci jako je např. mobilní dům, karavan, obytný 

automobil, maringotka či hausbót. Přičemž není zřejmé, zda byl takový výklad úmyslem 

zákonodárce, neboť vládní nařízení upravuje pouze určování hodnoty chráněného obydlí ve 

vztahu k domu, bytu a pozemku. Je tedy otázkou, jak by měl insolvenční správce v takovém 

případě, chybí-li postup pro určení hodnoty takového obydlí, postupovat. Zda přistoupit ke 

zpeněžení bez zohlednění úpravy chráněného obydlí či nikoliv. Jsem přesvědčen, že v důsledku 

této absence právní úpravy nezbývá insolvenčnímu správci nic jiného, než takové „obydlí“ 

zpeněžit bez ohledu na § 398 odst. 6 InsZ. 

V řadách odborné veřejnosti se objevují též pochybnosti ohledně souladnosti vládního 

nařízení s ústavním pořádkem právě v souvislosti s vymezením pojmu obydlí dlužníka. 

Insolvenční zákon počítal původně ve zmocňovacích ustanoveních § 431 písm. h) s přijetím 

vyhlášky ministerstva spravedlnosti, která měla určit pouze hodnotu chráněného obydlí. 

Nicméně jak uvádí Grygar, tak zákonodárce si dotačně uvědomil, že pojem obydlí dlužníka 

v insolvenčním zákoně nevymezil, což nemohl následně napravit uvedenou vyhláškou, neboť 

toto zmocnění se vztahovalo pouze k vymezení způsobu určení hodnoty obydlí, a proto 

zákonodárce zvolil formu vládního nařízení, neboť vládě náleží generální zmocňovací oprávnění 

z čl. 78 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“).215  

 
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 

Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

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

pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony, č. 31/2019 Dz) 
213 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 1060 
214 GRYGAR, J. Chráněné obydlí a jeho (ústavněprávní) limity [online]. Advokátní deník. Vydáno: 14.10.2019. 

Dostupné na: https://advokatnidenik.cz/2019/10/14/chranene-obydli-a-jeho-ustavnepravni-limity/ 
215 GRYGAR, J. Chráněné obydlí a jeho (ústavněprávní) limity [online]. Advokátní deník. Vydáno: 14.10.2019. 

Dostupné na: https://advokatnidenik.cz/2019/10/14/chranene-obydli-a-jeho-ustavnepravni-limity/ 
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Vyvstává tak otázka, zda vládní nařízení je ještě v mezích zákona nebo již v rozporu s ním, 

neboť vymezení pojmu obydlí by mělo být upraveno přímo v insolvenčním zákoně, a nikoliv 

v podzákonném právním předpisu.216  

Dále je poukazováno na skutečnost, že není explicitně stanoveno, zda je hodnota obydlí 

určující pro jeho vydání ke zpeněžení, rozhodná též pro její samotné zpeněžení. Jinak řečeno, má 

insolvenční správce obydlí dlužníka zpeněžit i tehdy, když zjistí výše uvedeným postupem, že 

dlužníkovo obydlí je „nadlimitní“ a tudíž podléhá zpeněžení, ale následně se při samotném 

zpeněžování kupní cena tohoto obydlí nedostane nad hodnotu určenou vládním nařízením. 

V tomto případě převládá názor, že insolvenční správce by samotné zpeněžení realizovat neměl.  

Sprinz s Chytilem uvádějí, že pro tento případ by si měl insolvenční správce vyhradit, že pokud 

výsledná částka nedosáhne na rozhodnou hodnotu pro zpeněžení dle vládního nařízení, 

zpeněžení realizováno nebude.217 Téhož názoru je i Strnad, který navrhuje, aby insolvenční soud 

ukládal dlužníkovi povinnost vydat jeho obydlí ke zpeněžení jen za podmínky dosažení vládním 

nařízením stanovené rozhodné hodnoty a pokud by se pak v průběhu zpeněžování takové 

hodnoty nedosáhlo, tak by mělo být toto od tohoto zpeněžení upuštěno.218 Obdobně i Maršíková 

uvádí, že insolvenčnímu správci by neměl být udělen pokyn  ke zpeněžení dlužníkova obydlí 

za kupní cenu nižší, než je hodnota stanovená vládním nařízením s tím, že tuto podmínku bude 

obsahovat buď výrok rozhodnutí, kterým bude ukládána dlužníkovi povinnost vydat majetek 

ke zpeněžení nebo bude stanovena až při udělování souhlasu k prodeji obydlí.219 S tímto 

stanoviskem se plně ztotožňuji, protože opačný postup by byl proti smyslu tohoto institutu, 

nicméně není jisté, zda takto budou postupovat všechny insolvenční soudy. 

 Je však zřejmé, že v praxi institut chráněného obydlí nebude využíván příliš často, neboť 

jednou z podmínek jeho aplikace je skutečnost, že takové obydlí není předmětem zajišťovacích 

práv, přičemž je dnes poměrně vzácné, aby měl dlužník v insolvenci vlastní obydlí, které není 

současně zatíženo těmito zajišťovacími právy. Přesto však někteří poukazují na potencionální 

riziko v podobě pokušení některých dlužníků obcházet pravidla pro zpeněžení jejich obydlí 

účelovým zřízením zástavních práv na tomto majetku (např. se svými „známými“ k zajištění 

fiktivního dluhu), přičemž ke zpeněžení tohoto majetku nedojde, protože tento zajištěný věřitel 

 
216 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 1060 
217 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 1061 
218 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 1414 
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po domluvě s dlužníkem nedá k jeho zpeněžení souhlas dle § 409 odst. 4 InsZ.220 Proto by měl 

insolvenční správce postupovat velmi obezřetně, aby takové jedná dlužníka rozpoznal a včas jej 

s ohledem na jeho možnou neúčinnost odporoval dle § 235 a násl. InsZ. Současně se však nabízí 

věřitelům možnost vyloučit aplikaci institutu chráněného obydlí a to tím, že rozhodnou svým 

hlasováním o tom, že úpadek dlužníka bude řešen formou zpeněžení majetkové podstaty dle 402 

odst. 5 InsZ. K tomu Strnad uvádí, že: „Zjistí-li proto věřitelé (obvykle ze zprávy  insolvenčního 

správce pro oddlužení) takové obydlí v majetkové podstatě dlužníka, mělo by to pro ně být 

okamžitě impulzem (a v případě státních či veřejnoprávních institucí – jako např. Česká správa 

sociálního zabezpečení, Všeobecná zdravotní pojišťovna, finanční úřady apod. – přímo 

povinnost vyplývající z požadavku chovat se jako řádný hospodář) k tomu, opustit svoji 

dlouhodobou pasivitu směrem k oddlužení a aktivně (třeba i v dohodě či koordinaci s dalšími 

věřiteli) prohlasovat jako způsob řešení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníka 

(bude-li to samozřejmě celkově pro tyto věřitele výhodnější než ekonomická nabídka dlužníka 

pro případ oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty), při 

němž veškerá ochrana dlužníkova obydlí odpadá.“221 

 Závěrem lze říci, že přestože byl zákonodárce při přijímání této úpravy spočívající 

v ochraně dlužníkova obydlí veden dobrým úmyslem, má tento institut několik nedostatků, ať již 

formálních či obsahových, a zbývá jen počkat, jak bude jeho využití v praxi rozhodnutími 

insolvenčních soudů nastaveno. 

5.3 Zpeněžení zajištěného majetku a režim případné hyperochy 

 

Při zpeněžování majetkové podstaty se dále uplatní zvláštní postup u zajištěného majetku, 

který se liší v závislosti na formě oddlužení. Jak bylo uvedeno výše, tak zpeněžení zajištěného 

majetku nemusí být vždy realizováno, nýbrž jeho zpeněžení zpravidla závisí na postoji 

zajištěného věřitele. 

Jde-li o oddlužení ve formě zpeněžení majetkové podstaty, tak insolvenční správce 

zajištěný majetek zpeněží dle § 408 odst. 3 InsZ, ledaže zajištěný věřitel požádá, aby tento 

majetek zpeněžován nebyl. Takové oprávnění spočívající v možnosti zamezit zpeněžení 

zajištěného majetku však náleží zajištěnému věřiteli pouze v případě, že zpeněžením ostatního 

majetku dojde k úplnému uspokojení nezajištěných věřitelů nebo jeho zajištěná pohledávka 

 
220 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 1062 
221 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-578-1., str. 1413 
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zjevně přesahuje hodnotu zajištění, tzn., že nelze očekávat ani částečné uspokojení nezajištěných 

věřitelů z výtěžku zpeněžení tohoto zajištěného majetku.222 Z uvedeného je zřejmé, že vůle 

zajištěného věřitele je u této formy oddlužení výrazně omezena. Pokud dojde k realizaci 

zpeněžení zajištěného majetku a po uspokojení zajištěného věřitele zůstane část výtěžku (tzv. 

hyperocha), tak tato část výtěžku bude rozdělena mezi nezajištěné věřitele dle § 398 odst. 2 InsZ. 

Zcela odlišná je však úprava zpeněžování zajištěného majetku při oddlužení ve formě 

plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, neboť jak vyplývá z § 409 

odst. 4 InsZ, tak ke zpeněžení zajištěného majetku dojde pouze za předpokladu, že o to zajištěný 

věřitel požádá. Jinak řečeno, zajištěný věřitel se může rozhodnout, že předmět zajištění nebude 

zpeněžován, a to i bez ohledu na možné částečné uspokojení nezajištěných věřitelů 

z potencionálního výtěžku. Pokud tedy zajištěný věřitel ke zpeněžení pokyn nedá a bude-li 

dlužník po splnění oddlužení osvobozen od dluhů, zůstane zajištěnému věřiteli dle § 414 odst. 4 

InsZ zachováno právo domáhat se uspokojení jeho pohledávky z výtěžku zpeněžení 

realizovaného až po skončení insolvenčního řízení. Výše uvedené pravidlo mělo svůj smysl 

v případech, kdy oddlužení bylo před oddlužovací novelou řešeno samostatnou formou plnění 

splátkového kalendáře, neboť nezajištění věřitelé se zásadně uspokojovali z příjmů dlužníka 

a ke zpeněžování majetku nedocházelo.223 Nicméně v současnosti, kdy byla tato forma oddlužení 

změněna na oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je 

zřejmé, že ke zpeněžování majetkové podstaty dlužníka bude docházet, tudíž toto pravidlo 

ztratilo svůj smysl.224 Otázkou tak zůstává jak insolvenční soudy k této problematice přistoupí, 

neboť se objevují pochybnosti, zda by měl mít zajištěný věřitel možnost bez dalšího neudělit 

pokyn ke zpeněžení zajištěného majetku i za situace, kdy předpokládaný výtěžek zpeněžení 

přesahuje výši jeho zajištěné pohledávky. Osobně si myslím, že nikoliv a ztotožňuji se s názorem 

Sprinze a Chytila, dle kterých by měl mít zajištěný věřitel možnost rozhodnout o nezpeněžení 

zajištěného majetku svým pokynem dle § 409 odst. 4 InsZ, ale pouze za předpokladu uvedeném 

v § 408 odst. 3 InsZ, tedy za stejných podmínek jako je tomu v případě oddlužení se zpeněžením 

majetkové podstaty.225 To znamená, že zajištěný věřitel by měl mít dle mého názoru právo 

neudělit pokyn se zpeněžením zajištěného majetku pouze za předpokladu, že zpeněžením 

ostatního majetku dojde k plnému uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů nebo pokud 

 
222 § 408 odst. 3 InsZ 
223 MARŠÍKOVÁ, J. Zdroje plnění v oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty. 

BULLETIN ADVOKACIE 1-2/2020. Vydáno 26.02.2020 Českou advokátní komorou v Praze. ISSN 1210-

6348., str. 43-46 
224 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 1107 
225 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 1107 



 

78 

 

 

zajištěná pohledávka zjevně přesahuje hodnotu zajištění.226 Tento postup se mi jeví jako správný, 

ačkoli je třeba říci, že nemá oporu v doslovném znění zákona.  

Dalším problematickým aspektem této úpravy je nejasná povaha hyperochy v případě, že 

dojde ke zpeněžení zajištěného majetku a výtěžek zpeněžení bude převyšovat výši zajištěné 

pohledávky. Odborná veřejnost vyjadřuje určité pochybnosti ohledně režimu nakládání 

s případnou hyperochou. Maršíková uvádí, že sice před oddlužovací novelou při oddlužení 

plněním splátkového kalendáře judikatura dovodila, že hyperocha patří dlužníkovi, nicméně 

v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty zastává 

názor, že se toto pravidlo neuplatní a hyperocha bude použita na uspokojení nezajištěných 

věřitelů.227 Shodně též Sprinz s Chytilem zastávají názor, že by hyperocha dlužníkovi náležet 

neměla, neboť by to bylo v rozporu se záměrem racionálního zákonodárce, nýbrž je třeba 

hyperochu považovat za výtěžek zpeněžení nezajištěného majetku dlužníka, který má být 

rozdělen mezi nezajištěné věřitele.228 S uvedenými názory se plně ztotožňuji. 

Výše nastíněný postupu při nakládání s případnou hyperochou mohou nicméně narušit 

nové instituty zavedené oddlužovací novelou, jakými jsou již zmiňovaná ochrana dlužníkova 

obydlí, ale také režim podřízených pohledávek dle § 172 odst. 2 InsZ. Jak jsem uvedl dříve, tak 

dlužník není povinen vydat své obydlí ke zpeněžení, za předpokladu, že není předmětem 

zajištění a jeho hodnota nepřevyšuje hodnotu určenou vládním nařízením. Nicméně někteří 

poukazují na možné vztažení institutu ochrany obydlí i na hyperochu v případě zpeněžování 

zajištěného obydlí dlužníka, a to tak, že hyperocha se rozdělí mezi nezajištěné věřitele, pouze 

pokud hodnota dlužníkova zpeněžovaného obydlí přesáhne částku připadající na chráněné obydlí 

jako celek, naopak bude-li předmět zajištění zpeněžen za cenu nižší, než je částka připadající na 

chráněné obydlí, tak bude hyperocha náležet dlužníkovi.229 Naopak Malý uvádí, že hyperocha by 

měla být rozdělena mezi nezajištěné věřitele bez zohlednění institutu chráněného obydlí, neboť 

peníze z prodeje majetku nelze považovat za „chráněné obydlí“.230 Ztotožňuji se s posledně 

uvedeným názorem, neboť uvedenou úpravu je třeba vždy vykládat ve smyslu § 412 odst. 1 

 
226 § 408 odst. 3 InsZ 
227 MARŠÍKOVÁ, J. Zdroje plnění v oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty. 

BULLETIN ADVOKACIE 1-2/2020. Vydáno 26.02.2020 Českou advokátní komorou v Praze. ISSN 1210-

6348., str. 43-46 
228 SPRINZ, Petr. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, [2019]. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

753-8., str. 1107 
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písm. h) InsZ, dle kterého musí dlužník vynakládat veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě 

požadovat k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů. Postup, dle kterého by měla být 

hyperocha ponechána dlužníkovi je nesprávný, neboť by nebyl v souladu § 412 odst. 1 písm. h) 

InsZ a odporoval by účelu institutu chráněného obydlí.231 

Další problematickou otázkou je, jak rozdělit případnou hyperochu za situace, kdy část 

pohledávek zajištěných i nezajištěných věřitelů je přihlášena nebo zjištěna jako podřízená  

ve smyslu § 172 odst. 2 InsZ, dle kterého „podřízenou pohledávkou je pohledávka, která má být 

podle smlouvy uspokojena až po uspokojení jiné pohledávky případně ostatních pohledávek 

dlužníka, zejména je-li vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka; za podřízenou pohledávku 

se považuje také pohledávka z podřízeného dluhopisu podle zvláštního právního předpisu. Je-li 

způsobem řešení úpadku oddlužení, za podřízené pohledávky se s výjimkou pohledávek 

uvedených v § 170 považují také úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek 

přihlášených věřitelů a smluvní pokuta sjednaná pro případ prodlení s plněním přihlášené 

pohledávky, není-li taková smluvní pokuta dluhem z podnikání, ve výši, ve které v souhrnu 

převyšují výši jistiny přihlášené pohledávky k okamžiku jejího vzniku.“ Tyto pohledávky se totiž 

dle § 172 odst. 1 InsZ uspokojují až po úplném uhrazení všech ostatních pohledávek. 

Z uvedeného vyplývá, že v insolvenčním řízení můžeme v některých případech rozlišovat čtyři 

druhy pohledávek, a to pohledávky zajištěné nepodřízené, zajištěné podřízené, nezajištěné 

nepodřízené a nezajištěné podřízené. Otázkou zůstává, zda se při uspokojování pohledávek 

věřitelů z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku prosadí spíše přednost zajištěného věřitele  

na uspokojení z předmětu zajištění nebo institut podřízených pohledávek. Teoreticky totiž 

přicházejí v úvahu dva rozdílné postupy. Prosadí-li se spíše přednost zajištěného věřitele  

na uspokojení z předmětu zajištění, tak nejprve dojde k uspokojení nepodřízených pohledávek 

zajištěného věřitele a případná zbylá část výtěžku bude použita k uspokojení podřízených 

pohledávek téhož zajištěného věřitele. Naopak prosadí-li se spíše institut podřízených 

pohledávek, tak nejprve budou uspokojeny z výtěžku zpeněžení všechny nepodřízené 

pohledávky zajištěného věřitele a následně případná hyperocha bude rozdělena mezi nezajištěné 

věřitele k uspokojení jejich nepodřízených pohledávek a po jejich případném uspokojení může 

být zbytek hyperochy použit k uspokojení podřízených pohledávek zajištěných věřitelů  

a nakonec, bude-li ještě něco zbývat, k uspokojení podřízených pohledávek nezajištěných 

 
231 MALÝ, M. Problematika rozdělování hyperochy vzniklé při zpeněžení zajištěného majetku dlužníka v oddlužení 
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věřitelů.232 Osobně se ztotožňuji s názorem Sprinze a Chytila, dle kterých se uplatní druhá 

varianta a to tak, že výtěžek zpeněžení předmětu zajištění bude po odečtení nepodřízených 

pohledávek zajištěného věřitele deponován na účtu majetkové podstaty až do okamžiku, kdy 

budou plně uspokojeny všechny nepodřízené pohledávky nezajištěných věřitelů a následně 

budou moci být tyto deponované prostředky použity na úhradu podřízených pohledávek 

zajištěných věřitelů a následně na úhradu podřízených pohledávek nezajištěných věřitelů, 

případný zbytek hyperochy bude možné po uspokojení všech pohledávek vydat dlužníkovi.233 

Tento postup je dle mého názoru správný, neboť institut podřízenosti pohledávek v oddlužení  

ve smyslu § 172 odst. 2 InsZ je nutné aplikovat i na uspokojování z výtěžku zpeněžení předmětu 

zajištění. I v tomto případě však není dosud zřejmé, jak insolvenční soudy k této problematice 

přistoupí. 

  

 
232 MALÝ, M. Problematika rozdělování hyperochy vzniklé při zpeněžení zajištěného majetku dlužníka v oddlužení 
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Závěr 

 

 Ve své diplomové práci jsem si stanovil za cíl posoudit právní úpravu majetkové podstaty 

a institutů s majetkovou podstatou souvisejících z hlediska jejich fungování v právní praxi,  

a případně též navrhnout možné změny současné právní úpravy de lege ferenda. Jelikož je 

insolvenční zákon v účinnosti již více než 12 let, dalo by se očekávat, že za tuto dobu již soudní 

praxe vyjasnila případné nejasné či sporné otázky, tak tomu ale ani zdaleka není. To je dáno 

zejména tím, že insolvenční právo je velmi dynamickým oborem práva, což se projevuje 

v neustálých změnách insolvenčního zákona prostřednictvím jeho novelizací. Navíc velmi často 

nejde pouze o drobné změny, nýbrž o změny celkové koncepce jednotlivých způsobů řešení 

dlužníkova úpadku. Tak tomu bylo i nedávno, kdy vstoupila v účinnost jedna z posledních 

novelizací insolvenčního zákona provedená zákonem č. 31/2019 Sb. (tzv. oddlužovací novela), 

která zcela zásadním způsobem proměnila dosavadní podobu oddlužení jako jednoho ze způsobů 

řešení dlužníkova úpadku a zavedla instituty do té doby insolvenčnímu právu neznámé. Cílem 

mé diplomové práce bylo též některé z těchto nově zavedených institutů zhodnotit a poukázat na 

možný vznik třecích ploch v důsledku jejich začlenění mezi instituty insolvenčního práva, které 

zůstaly beze změny. V zásadě lze konstatovat, že právní úpravu majetkové podstaty lze hodnotit 

spíše kladně, přesto však právní praxe ukazuje na celou řadu sporných a více či méně 

problémových oblastí současné právní úpravy. Nicméně je potřeba zmínit, že bezchybný právní 

předpis neexistuje, tím spíše ne v tak komplikovaném oboru práva jako je právo insolvenční.  

Dovolím si tedy na závěr zrekapitulovat a shrnout poznatky, ke kterým jsem ve své 

diplomové práci dospěl. Zmíněné nedostatky insolvenčního zákona, jako ústředního právního 

předpisu insolvenčního práva, vztahujících se k institutu majetkové podstaty lze v zásadě rozdělit 

do dvou skupin. Do první skupiny řadím nedostatky spíše formálního (terminologického) rázu 

spočívající v nedostatečné důslednosti zákonodárce, které však v právní praxi nečiní žádné větší 

potíže, nicméně pro laickou veřejnost mohou působit zmatečně. Do druhé skupiny lze řadit 

nedostatky obsahové způsobené buď legislativním opomenutím zákonodárce nebo jeho 

jednotlivými dílčími zásahy v podobě zavádění nových institutů, které nejsou řešeny komplexně 

ve vztahu k insolvenčnímu řízení jako celku. Do této skupiny lze řadit i v praxi velmi 

problematický souběh řízení u obecných a insolvenčních soudů, jejichž vzájemný konkurenční 

vztah není často dostatečně upraven. Tyto nedostatky jsou závažnější, neboť odborná veřejnost 

při jejich výkladu nezřídka dospívá k různým, a někdy i zcela protichůdným závěrům. 

V takových případech se lze pak v praxi setkávat s tím, že postupy jednotlivých insolvenčních 
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správců, ale i insolvenčních soudů krajských i vrchních jsou zcela odlišné, čímž se výrazně 

snižuje právní jistota věřitelů a dlužníků.  

Mezi zmíněné formální nedostatky lze řadit zejména používání zastaralé terminologie, 

neboť zákonodárce po rekodifikaci soukromého práva tuto skutečnost v insolvenčním zákoně 

nezohlednil. Jde zejména používání pojmu podnik, který byl nahrazen pojmem obchodní závod 

a již nepoužívané terminologického uspořádání na věci, práva a jiné majetkové hodnoty. Tento 

nedostatek zákonodárce sice vyřešil prostřednictvím přechodného ustanovení v § 3029 odst. 1 

ObčZ, který stanoví, že dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která byla ObčZ zrušena, tak 

na jejich místo vstupují jim odpovídající nová ustanovení, nicméně takové řešení není příliš 

přehledné a legislativně precizní. Dále pak jde-li o obsahové vymezení majetkové podstaty 

uvedené v § 206 InsZ, tak v tomto výčtu jsou některé majetkové hodnoty obsaženy vícekrát, 

resp. dochází k jejich opakování. V insolvenčním zákoně jsou místy také zaměňovány jednotlivé 

pojmy mezi sebou navzájem, a to zejména pojem majetková podstata a pojem soupis majetkové 

podstaty, a také pojmy institutů vynětí, vyloučení a vyjmutí. Přestože se jedná z hlediska 

sémantiky v podstatě o synonyma, jejich důsledné odlišování je na místě, neboť mají zcela 

odlišný obsah. Stejně tak zákonodárce v insolvenčním zákoně nedůsledně používá slovní spojení 

označující právní domněnky dle občanského zákoníku, neboť v § 225 odst. 3 InsZ je pracováno 

s pojmem „platí, že“, se kterým jsou spojovány domněnky nevyvratitelné, ačkoliv jde zcela 

zjevně o domněnku vyvratitelnou, pro kterou občanský zákoník používá sousloví „má se za to, 

že“. Sice nejde až o tak podstatné nedostatky, přesto si však myslím, že by bylo na místě při 

dalších legislativních změnách provést alespoň terminologickou a legislativní harmonizaci těchto 

pojmů. 

Obsahové nedostatky právní úpravy insolvenčního řízení lze nalézt na více místech 

insolvenčního zákona a jelikož se jedná o nedostatky z pohledu právní praxe závažnější, 

pokusím ty nejvýznamnější z nich stručně shrnout. Zejména půjde o problematiku předluženého 

SJM, neboť zmíněná oddlužovací novela zavedla nové pravidlo v § 274 InsZ, dle kterého je 

třeba výtěžek zpeněženého majetku náležejícího do předluženého SJM vypořádat. Jelikož ale 

v případě předluženého SJM bude takový výtěžek zpeněžení (po úhradě dluhů) záporný, 

znamená to, že manželé si budou muset tuto zápornou hodnotu (dluhy) rozdělit, nicméně 

ze zákonné úpravy není zřejmé, jak takové vypořádání bude probíhat. V zásadě se nabízí dvě 

možnosti, a to buď postup, dle kterého dlužníkovi připadne celý čistý výtěžek zpeněžení, ale  

na druhou stranu ponese většinu společných dluhů nebo postup, dle kterého celý čistý výtěžek 

bude náležet do majetkové podstaty dlužníka, ale manželovi dlužníka vznikne pohledávka, na 
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kterou se dle § 275 InsZ uplatní fikce, že jde o pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení 

manžela.  

V případě posuzování neplatnosti právního jednání ve vztahu k majetkovým hodnotám 

náležejícím do majetkové podstaty není dostatečně upraven možný vzájemný souběh současně 

probíhajících řízení u obecného a insolvenčního soudu, jejichž předmětem je posoudit platnost 

téhož právního jednání. Dle současné právní úpravy otázku neplatnosti právního jednání týchž 

účastníků mohou posuzovat v zásadě dva soudy (obecný a insolvenční) současně, resp. mohla by 

být v téže věci vydána dvě rozhodnutí, která by navíc mohla být vzájemně neslučitelná, ačkoliv 

by insolvenční soud tímto rozhodnutím obecného soudu nebyl vázán dle § 232 InsZ. Uvedená 

situace je z hlediska právní jistoty účastníků zcela nepřípustná, neboť by byli vázáni dvěma 

protichůdnými rozhodnutími. Z toho důvodu jsem v podkapitole 1.3.1 nastínil možné řešení této 

situace, a to způsobem, že v tomto případě by obecný soud již od okamžiku zahájení 

insolvenčního řízení neměl ve věci meritorně rozhodnout pro nedostatek podmínek řízení a po 

rozhodnutí o úpadku by měl řízení zastavit.  

Určité nedostatky zákonné úpravy spatřuji i v případě institutu neúčinnosti právního 

jednání dlužníka upraveného v části první, hlavě sedmé, dílu druhém insolvenčního zákona. 

V tomto případě se jeví jako problematická skutečnost, že zákonodárce výslovně neupravil  

v § 239 odst. 3 InsZ povahu lhůty k podání odpůrčí žaloby, neboť v právní praxi není 

jednoznačná shoda na tom, zda jde o lhůtu procesní nebo hmotněprávní. Lze tedy z hlediska 

právní jistoty zákonodárci doporučit, aby povahu lhůty napříště výslovně upravil, přičemž mi 

nepřijde podstatné, jakou povahu této lhůty zvolí. Z § 239 odst. 4, věty druhé InsZ dále vyplývá, 

že insolvenční správce se může odpůrčí žalobou domáhat nejen určení neúčinnosti právního 

jednání dlužníka, ale i případného vydání peněžitého prospěchu z takového neúčinného jednání, 

přičemž zákonodárce opomenul výslovně upravit možnost požadovat současně s určením 

neúčinnosti též vydání nepeněžitého plnění. Domnívám se, že jde pouze o opomenutí 

zákonodárce, nikoliv o jeho úmysl, a proto by v tomto případě bylo na místě upravit výslovně 

také možnost vydání nepeněžitého plnění. Dalším nedostatkem právní úpravy odporovatelnosti 

je opět nedostatečně upravený souběh řízení posuzujících neúčinnost právního jednání  

u obecného a insolvenčního soudu, neboť insolvenční zákon v § 239 odst. 1 stanoví, že 

v odpůrčím sporu vedeného u obecného soudu nelze po zahájení insolvenčního řízení pokračovat 

a současně z ustanovení § 243 InsZ vyplývá, že pokud rozhodnutí o odpůrčí žalobě vedené 

u obecného soudu nabyde právní moci před právní mocí rozhodnutí o úpadku, tak věřitel nebude 

mít povinnost vydat vymožené plnění do majetkové podstaty. Z uvedeného vyplývá, že bude-li 

pojem „nelze v něm pokračovat“ vykládán ve smyslu přerušení řízení dle občanského soudního 
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řádu, tak po zahájení insolvenčního řízení nemůže rozhodnutí o odpůrčí žalobě vydané obecným 

soudem nabýt právní moci, neboť neběží ani lhůty. Tento rozpor se pokusil vyřešil Nejvyšší soud 

ČR rozhodnutím vydaným dne 7. 10. 2014 pod sp. zn. 21 Cdo 2299/2013 poněkud zvláštní 

právní konstrukcí, dle které pojem přerušení nelze chápat v jeho pravém slova smyslu, tj. dle  

§ 111 OSŘ, nýbrž jde o jakousi obdobu přerušení řízení s tím, že nadále běží procesní lhůty 

a rozhodnutí o odpůrčí žalobě tak může nabýt právní moci. Současně Nejvyšší soud ČR 

ve výše uvedeném rozhodnutí dovodil z důvodu nedostatečné právní úpravy pravidlo, dle 

kterého uplynutí prekluzivní lhůty k podání odpůrčí žaloby insolvenčním správcem 

v insolvenčním řízení má za následek, že odpůrčí nárok nelze uplatnit nejen v insolvenčním 

řízení, ale ani u obecného soudu. Takové řešení nestíněné NS je dle mého názoru nesystémové  

a nepřehledné, neboť se vytváří určitá procesní konstrukce jen za tím účelem, aby uvedená 

ustanovení insolvenčního zákona dávala smysl a nebyla vzájemně rozporná, a navíc důsledkem 

takového přerušení může dojít k ochuzení majetkové podstaty, neboť v důsledku toho 

„přerušení“ nelze o odpůrčím sporu u obecného soudu rozhodnou a insolvenční správce 

v insolvenčním řízení nemusí stihnout podat odpůrčí žalobu včas. V podkapitole 1.3.2 jsem se 

zabýval úvahou de lege ferenda nad řešením této situace a jako nejhodnější mi přišel postup, dle 

kterého by samotným zahájením insolvenčního řízení nedocházelo samo o sobě k přerušení 

řízení o odpůrčí žalobě u obecného soudu, nýbrž k přerušení takového řízení by došlo až 

okamžikem, kdy insolvenční správce podá odpůrčí žalobu dle § 239 odst. 1 InsZ a toto přerušení 

by trvalo až do pravomocného skončení odpůrčího sporu v insolvenčním řízení. Věřitel dříve 

zahájeného odpůrčího sporu u obecného soudu by se po zjištění úpadku nadále domáhal plnění 

z neúčinného právního jednání, nikoliv však ve svůj osobní prospěch, nýbrž ve prospěch 

majetkové podstaty v případě, že insolvenční správce by odpůrčí žalobu nepodal. Pokud by však 

insolvenční správce odpůrčí žalobu podal a spor z této žaloby prohrál, vzal svou odpůrčí žalobu 

zpět či insolvenční řízení by skončilo dříve než řízení o odpůrčí žalobě, tak plnění z neúčinného 

právního jednání by věřitel nadále vymáhal ve svůj vlastní prospěch v řízení u obecného soudu. 

Bezproblémová není ani právní úprava institutu správy majetkové podstaty ve vztahu 

k závaznosti pokynů zajištěného věřitele jehož zajištěná pohledávka byla insolvenčním správcem 

popřena nebo jde o pohledávku podmíněnou, tzn. pohledávku závislou na splnění budoucí nejisté 

podmínky. Otázkou v tomto případě zůstává, zda jsou pokyny ke zprávě zajištěného majetku 

udělované věřitelem takovéto pohledávky pro osobu s dispozičním oprávněním závazné či 

nikoliv, neboť výslovná úprava v insolvenčním zákoně absentuje a odpověď nepřinesla ani 

judikatura. V kapitole 4.2 jsem se ztotožnil s názorem řady odborníků spočívajícím 

zjednodušeně řečeno v tom, že tito věřitelé mohou zpravidla pokyny směřující ke správě 
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zajištěného majetku osobě s dispozičním oprávněním udělovat, nicméně lze osobě s dispozičním 

oprávněním zejména z důvodu vzniku možné odpovědnosti za provedení nesprávného pokynu 

jen doporučit, aby každý takový pokyn z opatrnosti odmítla a tím tak přenesla rozhodnutí, zda 

pokyn provést na insolvenční soud. Je tedy na zákonodárci, aby uvedenou problematiku 

výslovně upravil, do té doby, bude vhodné, aby osoba s dispozičním oprávněním tento pokyn 

z opatrnosti odmítla provést a vyrozuměla o tom insolvenční soud, který bude povinen tento 

pokyn přezkoumat a rozhodnout o něm v rámci dohlédací činnosti dle § 230 odst. 2 a § 11 InsZ. 

Již zmíněná oddlužovací novela zcela zásadním způsobem proměnila dosavadní formy 

oddlužení zrušením samostatné formy oddlužení plněním splátkového kalendáře, kterou 

nahradila oddlužením plněním splátkového kalendáře v kombinaci se zpeněžením majetkové 

podstaty. V důsledku této změny a v důsledku zavedení nových institutů, jakými jsou např. 

chráněné obydlí dlužníka, možnost nezpeněžovat majetek sloužící jako předmět zajištění  

na žádost zajištěného věřitele či režim podřízených pohledávek ve smyslu § 172 odst. 2 InsZ, 

vyvstala celá řada otázek ohledně jejich výkladu a aplikace, se kterými si právní praxe neví 

úplně rady. Tuto problematiku a včetně obav odborné veřejnosti jsem se pokusil shrnout v části 

páté. Závěrem lze konstatovat, že záměr oddlužovací novely, zpřístupnit oddlužení většímu 

počtu dlužníků a zároveň zlepšit jejich postavení v procesu insolvenčního řízení výše uvedenými 

instituty, byl jistě naplněn, nicméně je třeba říci, že zákonodárce nepostupoval příliš koncepčně  

a důsledně, neboť dostatečně neupravil jejich vzájemné vazby a nezohlednil jejich možný dopad 

v poměrech stávající úpravy, čímž budou vznikat výkladové a aplikační problémy, v jejichž 

důsledku bude pravděpodobně docházet k odlišnému, možná i protichůdnému postupu 

jednotlivých insolvenčních správců, ale i insolvenčních soudů do doby, než budou veškeré 

sporné otázky vyjasněny sjednocujícími rozhodnutími vyšších soudů. Do té doby zde budou 

panovat jisté pochybnosti ohledně správného postupu, v důsledku čehož budou dlužníci, věřitelé, 

ale i samotní insolvenční správci vystaveni právní nejistotě. 
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Vládní nařízení č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není 

povinen vydat ke zpeněžení, 

Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce 

insolvenčního správce, 

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

některá ustanovení insolvenčního zákona, 

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

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

výdajů. 
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4. Seznam použité judikatury 

 

Nálezem Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01, 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2013, sp. zn. 29 NSČR 50/2011, 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 29 ICdo 37/2016, 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2014, sp. zn. 29 Cdo 677/2011, 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 2014, sp. zn. 21 Cdo 2299/2013,  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. 29 ICdo 19/2016, 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 1998, sp. zn. 2 Odon 86/97, 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 29 Cdo 4034/2011, 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 29 Odo 12/2005, 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2009, sp. zn. 13 Cmo 2/2009, 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3.4.2008, sp. zn. 29 Odo 502/2006, 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2013, sp. zn. 32 Cdo 2484/2012, 

Rozhodnutí Vrchního soudu ze dne 20.5.2019, sp. zn. 104 VSPH 250/2019, 

Rozhodnutí Vrchního soudu ze dne 2. 12. 2011, č.j. 2 VSPH 884/2011-B-62, 

Rozhodnutí Vrchního soudu ze dne 10.2.2016, č.j. 103 VSPH 143/2015-65 

5. Seznam ostatních zdrojů 
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úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících 

a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 

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

pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., 
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občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 31/2019 Dz).  
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Abstrakt v českém jazyce  

 

Tato diplomová práce je věnována institutu majetkové podstaty v insolvenčním řízení. 

Majetková podstata je klíčovým institutem insolvenčního práva, protože na jeho obsahu závisí 

dosažení samotného cíle insolvenčního řízení. Tímto cílem je poměrné a současně co nejvyšší 

uspokojení dlužníkových věřitelů. Práce se nezabývá institutem majetkové podstaty v celém 

svém rozsahu ve vztahu k jednotlivým způsobům řešení dlužníkova úpadku, ale pouze obecným 

vymezením majetkové podstaty a dále některými specifickými aspekty vztahujícími  

se k oddlužení. V práci je pojednáno též o některých posledních legislativních změnách 

zavedených zejména tzv. oddlužovací novelou účinnou od 1.6.2019, která zcela zásadním 

způsobem proměnila dosavadní právní úpravu oddlužení a měla nezanedbatelný vliv i na podobu 

právní úpravy majetkové podstaty. 

Hlavním cílem této práce je posouzení stávající právní úpravy majetkové podstaty včetně 

institutů, které na majetkovou podstatu navazují z hlediska jejich fungování v právní praxi. 

Cílem je též poukázat na určité nedostatky stávající právní úpravy, v odborné literatuře 

analyzovat protichůdné názory na výklad určitých ustanovení insolvenčního zákona týkajících  

se majetkové podstaty ze strany odborné veřejnosti a případně předložit návrhy na změnu 

stávající právní úpravy. Pro dosažení těchto cílů je v práci používána zejména deskriptivní 

metoda a na ni navazující analýza právní úpravy, odborné literatury a rozhodovací praxe 

vrchních soudů a judikatury nejvyššího soudu. 

Tato práce je strukturována do pěti částí. První část je věnována vymezení majetkové 

podstaty z hlediska jejího obsahu a rozsahu, a dále institutům neplatnosti a neúčinnosti právních 

jednání. Část druhá se zabývá činností insolvenčního správce spočívající ve zjišťování majetku 

tvořícího majetkovou podstatu a jeho soupis. V části třetí je pojednáváno o jednotlivých 

způsobech, jakými může majetek zahrnutý do soupisu majetkové podstaty tento soupis opustit. 

Část čtvrtá je věnována problematice nakládání s majetkovou podstatou a její správou. Poslední 

část je věnována některým institutům vztahující se k majetkové podstatě zavedených posledními 

legislativními změnami týkajících se oddlužení. V závěru práce jsou shrnuty poznatky, kterých 

bylo dosaženo v předešlých částech práce a je poukázáno na problematické aspekty v právní 

praxi ve stávající právní úpravě majetkové podstaty a jsou zde nastíněny návrhy možných 

budoucích legislativních změn. 
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English abstract  

 

This diploma thesis is concerned with the institution of the estate in insolvency 

proceedings. The insolvency estate is a key concept in insolvency law, as the successful 

consummation of the very goal of insolvency proceedings depends on the substance of this term. 

The goal of insolvency proceedings is the highest possible, properly prorated satisfaction of the 

debtor’s creditors. The present thesis does not attempt to cover the concept of the insolvency 

estate in its entire breadth with respect to the various methods for resolving the debtor’s 

insolvency, but instead focuses on the general delineation of the insolvency estate and on certain 

specific aspects related to bankruptcy discharge. The thesis also discusses some of the most 

recent changes to the law which were introduced in particular by the bankruptcy discharge 

amendment effective as of 1 June 2019 – an amendment which has fundamentally changed the 

previous legal framework for bankruptcy discharge and which has had a not insignificant impact 

also on the way in which the insolvency estate as a legal concept is shaped.  

The main objective pursued by this diploma thesis is to assess the current legal 

framework governing the insolvency estate as well as the institutions which build upon the 

insolvency estate, in terms of how they hold up in legal practice. The thesis also seeks to point to 

certain shortcomings of the current law, to analyze the divergent views in the scholarly literature 

as to how certain provisions in the Insolvency Act on the insolvency estate should be interpreted 

according to the legal community, and to make proposals as to what changes to the current legal 

framework may be desirable. The thesis achieves these objectives primarily by using the 

descriptive method and, building upon this method, an analysis of the law, of the literature, and 

of the case law of the high courts and the Supreme Court. 

This thesis follows a five-part structure. The first part is devoted to defining the 

insolvency estate in terms of its substance and scope, and to the legal concepts of invalidity and 

inoperativeness of legal transactions, respectively. Part Two engages with the activities of the 

insolvency trustee (i.e., establishing which assets form the insolvency estate, and drawing up a 

list of these assets). Part Three discusses the various ways in which assets, having once been 

included in the list of assets forming the insolvency estate, may be struck from this list. Part Four 

is concerned with the disposal and management of the insolvency estate. The fifth and final part 

belongs to a discussion of certain legal institutions related to the insolvency estate which were 

introduced by recent amendments to the statutory provisions on bankruptcy discharge. The thesis 

concludes with a summary of the findings made, and refers to contentious aspects of the current 
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legal framework for the insolvency estate from the point of view of the legal practitioner. The 

conclusion also outlines proposals for potential future legal amendments.  
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