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Úvod 

Téma úpadku a insolvenčního řízení jako nástroje řešení úpadku má zásadní praktické využití 

a je aktuální v každé době. Dovolím si však tvrdit, že v současné době (post)koronavirové 

pandemie a s ní spojených omezení podnikání, je téma úpadku aktuální více než kdy jindy.1 

Ekonomika stagnuje a se zpomalující ekonomikou lze očekávat zvyšující se počet bankrotujících 

subjektů.2  

Hlavním účelem úpravy insolvenčního řízení je koordinace hromadného postupu vymáhání 

pohledávek tak, aby došlo k co nejvyšší míře uspokojení u co nejvyššího počtu věřitelů, a to za 

spravedlivých podmínek. Úprava insolvenčního řízení vycházející ze zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), má na první pohled zejména procesněprávní 

charakter. Jedná se o řízení částečně nalézacího, částečně vykonávacího charakteru, které je navíc 

specifické tím, že jeho cílem je nikoliv individuálně, ale kolektivně uspokojit mnohé věřitele.3 

Procesní aspekty insolvenčního řízení jsou v odborné literatuře často skloňovaným tématem. 

Oproti tomu hmotněprávní aspekty insolvenčního řízení či hmotněprávní následky úpravy 

insolvenčního řízení jsou tématem, které ve vztahu k insolvenčnímu řízení při publikaci odborných 

textů bývá často upozaďováno. Přitom se jedná o neméně důležitou nebo zajímavou oblast. Navíc, 

v insolvenčním zákoně je možné na hmotněprávní úpravu narazit nezřídka a její vliv na 

hmotněprávní postavení subjektů řízení, zejména pak věřitelů, není zanedbatelný.  

Diplomová práce nese název Hmotněprávní následky úpadku dlužníka pro jeho obchodní 

partnery. Pro účely dalšího výkladu tak pokládám za nezbytné stanovit, které osoby jsou pro účely 

této práce obchodním partnerem insolvenčního dlužníka. Obchodním partnerem insolvenčního 

dlužníka je osoba, která je stranou závazku ze smlouvy mezi insolvenčním dlužníkem a touto 

osobou uzavřené. Zároveň, protože se jedná o partnera obchodního, obě strany smlouvy jsou 

podnikatelé.4 Dále používám pro obchodní partnery insolvenčního dlužníka zejména označení 

 

1 Odkazuji zde na právní předpisy z jara 2020, které byly vydány v souvislosti s koronavirovou krizí, a na určitou 

dobu paralyzovaly podnikatelskou činnost, zejména ve sféře obchodu a služeb. Obecně však koronavirová pandemie 

měla vliv na dočasné zastavení provozu mnohých závodů, ať z důvodu nedostatku odbytu či z důvodu obav o zdraví 

zaměstnanců.  

2 OECD Economic Outlook, June 2020: The world economy on a tightrope [online]. oecd.org, 2020 [10.6.2020]. 

Dostupné z: https://oecdecoscope.blog/2020/06/10/after-the-lockdown-a-tightrope-walk-toward-recovery/. 

3 Hásová, J., Moravec, T. Insolvenční řízení. 2018. s. 6. 

4 Podnikatel ve smyslu § 420-421 OZ. 
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věřitel v souladu s terminologií insolvenčního zákona. Pokud se pak text týká dlužníka či věřitele, 

mám tím na mysli dlužníka a věřitele insolvenčního, tj. ve smyslu insolvenčního zákona, ledaže 

uvedu jinak.  

Za hmotněprávní následky pak považuji takové následky, které mají dopad do hmotněprávní 

sféry obchodních partnerů, tedy následky týkající se jejich práv a povinností stanovených 

hmotným právem. 

Téma jsem uchopil s ohledem na možný rozsah diplomové práce z pohledu hmotněprávních 

následků, které přímo vyplývají z vybraných ustanovení insolvenčního zákona. Práce je poté 

konkrétně zaměřena na problematiku existence či zániku a vymahatelnosti pohledávek, případně 

dalších práv obchodních partnerů za dlužníkem. Následky insolvenčního řízení týkající se 

existence a vymahatelnosti pohledávek lze rozdělit do dvou kategorií. První oblast zahrnuje 

následky ovlivňující možnosti existence a zániku pohledávek nebo jejich částí či oslabení a zánik 

práv přímo a pouze v důsledku úpadku na základě skutečností založených příslušnými 

ustanoveními insolvenčního zákona. Druhá oblast pokrývá instituty, které se uplatňují na základě 

obecné úpravy hmotného závazkového práva, nicméně insolvenční zákon tyto instituty 

přizpůsobuje potřebám insolvenčního řízení tak, aby odpovídaly jeho kolektivní povaze. 

Otázky, na které se budu snažit odpovědět, jsou následující: Jaké má insolvenční řízení přímé 

následky ve vztahu k existenci, možnostem zániku a vymahatelnosti pohledávek, případně dalších 

práv obchodních partnerů? Lze se potenciálních pro obchodní partnery negativních následků nějak 

vyvarovat? A jaké má insolvenční řízení následky, co se týká možnosti uplatnit zánik pohledávek 

započtením?  

Domnívám se, že ve vztahu k první uvedené kategorii a prvním dvěma otázkám jsou následky 

insolvenční úpravy nejvýraznější, co se týká zásahu do hmotněprávní sféry obchodních partnerů 

dlužníka. Úprava totiž může ovlivnit existenci samotných pohledávek a konečnou výši, ve které 

je lze následkem úpadku věřitelem vymáhat. Jde o případné následky, kterých by si měl být jistě 

vědom podnikatel, když vstupuje do závazků ze smluv s jinými podnikateli.  

Dále se také v této práci věnuji problematice možnosti uplatnění započtení v insolvenčním 

řízení jako jednomu ze způsobů zániku pohledávek upraveném i obecnou mimoinsolvenční 

úpravou, který je však ovlivněn normami insolvenčního práva. Institut započtení je jedním ze 

způsobů zániku závazku, k němuž insolvenční úprava vztahuje následky spočívající ve změně 

možnosti zánik pohledávek započtením uplatnit. Mám za to, že na institutu započtení lze obzvlášť 

vhodně demonstrovat, že zákonodárce ve vztahu k insolvenční úpravě někdy musí volit mezi 

kolektivní povahou řízení a zachováním základní právní jistoty. Oproti ostatním důvodům zániku 
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závazků vyplývajících ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ovlivněných insolvenční 

úpravou má započtení zvláštní povahu, protože se jedná o způsob zániku poměrně snadno 

zneužitelný ve prospěch jednotlivého věřitele v rozporu s účelem a cílem insolvenčního řízení. 

Následky úpadku mohou ovlivnit i ostatní způsoby zániku závazků, mám však za to, že započtení 

je ve vztahu k insolvenčnímu řízení svým rozporem s kolektivní povahou insolvenčního řízení a 

možnou zneužitelností specifické.  

Cílem práce je tedy označit ty normy insolvenčního práva, které mají dosah do hmotněprávní 

sféry obchodních partnerů dlužníka podnikatele ve výše uvedených oblastech a popsat jejich 

následky, zamýšlený účel úpravy, popř. navrhnout jejich úpravu de lege ferenda a vymezit 

možnosti obchodních partnerů, jak se pro ně negativním následkům vyhnout. 

Výše popsané proběhne za pomoci srovnání norem upravujících hmotněprávní vztahy mezi 

obchodními partnery a podnikatelem v režimu úpadku a mimoinsolvenčním režimu5 závazkového 

práva. Hlavním nástrojem při popisu obsahu norem, včetně jejich účelu, bude jazykový, 

teleologický a v některých případech i historický výklad právních norem, to i za použití 

sjednocující judikatury soudů vyššího stupně. Zdrojem pak je nejčastěji sám insolvenční zákon či 

jiné právní předpisy, zmíněná judikatura s tématem související, komentářová i jiná literatura a 

odborné články.  

Citace pod čarou jsem zvolil ve stylu „autor. název díla. rok. strana.“, a to z toho důvodu, že 

tento styl citace je přehledný i v případě, kdy se autoři děl opakují. Formát citací je tedy zvolen 

pro větší přehlednost a lepší orientaci v seznamu literatury, který se nachází na konci publikace.  

Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva, ke které došlo v souvislosti se zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a s ní související změnou terminologie, kterou insolvenční 

zákon nereflektoval, používám ve své práci současnou terminologii občanského zákoníku, jež by 

měla být v ideálním případě zákonodárcem včleněna taktéž do insolvenčního zákona.6  

V první kapitole této práce se zaměřuji na základní charakteristiku tématu a obecný výklad 

týkající se insolvenčního řízení, který slouží jako základ pro pochopení dalších částí. Jedná se o 

popis zásad insolvenčního řízení, ze kterých účel úpravy vychází, obecný popis etap řízení, o 

 

5  Tj. v okruhu vztahů, na které se věcná působnost insolvenčního zákona nevztahuje. 

6 Tato nesrovnalost je aktuálně řešena ustanovením § 3029 odst. 1 OZ, které určí, že „dovolávají-li se právní předpisy 

ustanovení, která se tímto zákonem (pozn. autora: občanským zákoníkem) zrušují, vstupují na jejich místo jim 

odpovídající ustanovení tohoto zákona (pozn. autora: občanského zákoníku).“ (Stanislav, A. In: Kozák, J. a 

kol., Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 815.) 
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charakteristiku jednotlivých způsobů řešení úpadku. V dalších kapitolách se postupně zaměřuji na 

následky, kterými úpadek dlužníka ovlivňuje existenci, zánik, vymahatelnost a výši uspokojení 

pohledávek a možný zánik pohledávek započtením. Přitom beru v potaz i úpravu vyplývající 

z práva Evropské unie, pokud výše jmenované oblasti ovlivňuje. V závěru práce následky shrnuji 

ve snaze odpovědět na výše položené otázky. 

Záměrně opomínám úpadek finančních institucí (§ 367-388c InsZ), jelikož se dle mého názoru 

v tomto případě jedná o téma hodné samostatného zpracování, a to vzhledem k množství specifik 

ve srovnání s obecným režimem insolvenčního řízení a zvláštní povaze finančních institucí jako 

úpadců. 
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1 Úvodní charakteristika 

1.1 Zásady insolvenčního řízení 

Zásady insolvenčního řízení vycházející zejména z § 5 InsZ a předmětu úpravy insolvenčního 

zákona, který je uveden v § 1 InsZ, jsou vůdčími zásadami určujícími povahu insolvenčního řízení. 

Insolvenční úprava se řídí i dalšími obecnými zásadami vycházejícími jak z ústavního pořádku, 

tak z civilního procesu. Zásady vyplývající z § 5 InsZ jsou však pro insolvenční řízení specifické. 

Tyto jsou zásady: maximalizace uspokojení věřitelů, jejich poměrného uspokojení a rovnosti, 

kolektivizace uspokojení věřitelů, rychlosti a hospodárnosti řízení a šetření práv věřitelů nabytých 

v dobré víře.7 Podrobněji se těmto zásadám věnuji v následujících oddílech. 

Richter navíc uvádí ještě další zvláštní zásady insolvenčního řízení kromě těch vyplývajících 

z § 5 InsZ a § 1 InsZ. Lze jmenovat např. zásadu povinné konverze pohledávek věřitele na peněžní 

pohledávky, univerzálního teritoriálního dosahu (tedy působnost i na dlužníkův majetek mimo 

ČR) či restriktivního použití insolvenčního řízení (věcná působnost insolvenčního zákona se 

vztahuje pouze na úpadek a hrozící úpadek).8 Některé ze zvláštních zásad jsou buďto vyjádřeny v 

zákoně explicitně, nebo vyplývají z účelu jednotlivých ustanovení. Většina z nich je však 

důsledkem výše zmíněných zásad vyplývajících z § 5 InsZ, nebo s nimi úzce souvisí, a současně 

se nejedná o výkladová pravidla. V této podkapitole jim proto věnovat pozornost nebudu.  

Na zásadách vyplývajících z § 5 InsZ [a § 1 písm. a) InsZ] je však česká úprava insolvenčního 

řízení vystavena a při její tvorbě a novelizaci je třeba v souladu s těmito zásadami postupovat. 

Jejich optikou je nutné úpravu stanovenou insolvenčním zákonem, která není vždy příliš 

srozumitelná, taktéž vykládat. Pokud je úprava insolvenčního zákona nejednoznačná, je třeba se 

přiklonit k řešení, které je s výše jmenovanými zásadami co možná nejvíce v souladu.9  Základní 

přehled zásad insolvenčního řízení je užitečný pro pochopení smyslu úpravy, protože téměř 

všechny hmotněprávní následky insolvenčního řízení jsou dané snahou zákonodárce dostát 

konkrétním jednotlivým zásadám a naplnit tak účel insolvenčního řízení. Zároveň je někdy pro 

účelnost tvorby a výklad úpravy nutné zvážit, které ze zásad budou upřednostněny před ostatními. 

 

7 Zásady jsou v odborné literatuře nazývány různými autory různě, mají však v zásadě stejný obsah. Srov. např. 

Smolík, P. In: Winterová, A., Macková, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení 

insolvenční. 2018. s. 210. 

8 Srov. Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 216-224. 

9 Kozák, J. In: Kozák, J. a kol., Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 25. 
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Zásady lze kromě interpretační a aplikační funkce ve vztahu k právnímu stavu de lege lata využít 

také při úvahách de lege ferenda, jelikož vymezují, kterým směrem by se úprava insolvenčního 

řízení měla ubírat.  

1.1.1 Zásada maximalizace uspokojení věřitelů 

Zásada, dle které má být dosaženo co nejvyššího uspokojení věřitelů, vyplývá z § 1 písm. a) 

InsZ a zároveň z § 5 písm. a) InsZ. Uspokojit pohledávky věřitelů v co nejvyšší možné míře je 

také hlavním cílem insolvenčního řízení. S tím souvisí i zásada rychlosti a hospodárnosti, která by 

měla insolvenční řízení provázet a vyplývá taktéž z § 5 písm. a) InsZ. Úprava by tedy měla být 

koncipována tak, aby zajišťovala ekonomicky co nejvýhodnější postup pro věřitele, čehož má být 

dosaženo i požadovanou rychlostí řízení (viz 1.1.4).10  

1.1.2 Zásada poměrného uspokojení věřitelů (pari passu) a rovnosti věřitelů 

Zásada poměrného uspokojení věřitelů explicitně vychází z § 1 písm. a) InsZ, který mimo jiné 

stanoví, že má dojít k „zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů“. V řízeních dle 

insolvenčního zákona nedochází k poměrnému uspokojení všech věřitelů jako celku, což by byla 

zásada pari passu v čisté podobě, nýbrž v rámci jednotlivých skupin dle povahy jejich pohledávek 

(viz 2.1). To je vyjádřeno slovem „zásadně“.  

S tím související rovnost věřitelů zmiňuje § 5 písm. b) InsZ. Dle textace tohoto ustanovení, 

které dává všem věřitelům v „zásadně stejném nebo obdobném“ postavení, tedy v jednotlivých 

skupinách, „stejné možnosti“ lze však usuzovat, že se jedná spíše o procesní práva, tedy o stejné 

možnosti uplatnění jejich práv.11  

Zároveň § 5 písm. a) InsZ požaduje, aby nikdo z účastníků řízení nebyl nespravedlivě 

poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn. Tento zákaz opět vede k poměrnému uspokojení 

pohledávek věřitelů. 

Domnívám se, že co do důležitosti, je tato zásada v pořadí hned za zásadou maximalizace 

uspokojení věřitelů, jelikož pohledávky, které nemohou být uspokojeny v plné výši, což je 

obvyklým průvodním jevem úpadku, musí být uspokojeny poměrně. S pomocí zásady pari passu 

má být dosaženo spravedlivého výsledku řízení. Promítá se proto do mnohých oblastí právní 

úpravy a je úzce spojená s kolektivní povahou insolvenčního řízení.  

 

10 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 217. 

11 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 183-184. 
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1.1.3 Zásada kolektivizace uspokojení věřitelů 

V § 5 písm. d) insolvenční zákon stanoví, že „věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, 

směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.“  

Tímto ustanovením insolvenční zákon určuje zvláštní povahu řízení, které je podle něj vedeno. 

Kolektivní povahu je nutné zachovat kvůli spravedlivému a poměrnému uspokojení věřitelů, které 

by individuálním postupem nebylo možné.12 Zásada vede k řadě dalších specifik řízení 

způsobených právě jeho kolektivní povahou.  

1.1.4 Zásada rychlosti a hospodárnosti řízení 

Rychlost a hospodárnost, která je podstatná i v jiných oblastech procesního práva, nabývá 

v insolvenčním řízení zvláštní důležitosti. Rychlost řízení může mít totiž zásadní vliv na výsledek 

pro věřitele. To je dáno zejména tím, že insolvenční řízení se na rozdíl od mnoha ostatních druhů 

procesů nezabývá skutečností, která je neměnná a stala se v minulost, ale týká se „dynamických, 

aktuálních skutkových okolností“.13 Průtahy v řízení mohou vést ke skutečnostem a jednáním 

účastníků, ke kterým by při rychlém průběhu řízení nemuselo dojít, čímž by se mohla následně 

snížit celková hodnota uspokojení pohledávek. Kromě toho, že insolvenční zákon určuje v § 5 

písm. a), že k uspokojení věřitelů má dojít rychle a hospodárně, se zásada promítá do 

insolvenčního zákona množstvím lhůt pro určité procesní úkony.14 Požadavek hospodárnosti se 

navíc týká nejen vedení řízení, ale i nákladů účastníků, takže např. i správy dlužníkova majetku. 

Čím je správa majetku efektivnější, k tím vyššímu uspokojení pohledávek vede.15 

1.1.5 Zásada šetření práv věřitelů nabytých před zahájením insolvenčního řízení 

Insolvenční zákon určuje v § 5 písm. c), že „nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele 

nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu 

ani postupem insolvenčního správce.“ Zákon tedy výslovně stanoví, že soud či insolvenční správce 

nesmí omezovat práva věřitelů nabytá v dobré víře před zahájením řízení bez zákonného zmocnění 

nebo měnit jejich obsah. Za takovou změnu by bylo možné považovat například změnu pořadí 

 

12 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 218. 

13 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 218. 

14 Taranda, P. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 48. 

15 Winterová, A. In: Winterová, A., Macková, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 2018. s. 74; 

Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 218. 
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pohledávek.16 Do práv věřitelů by mělo být zasahováno jen v případě, že to účel insolvenčního 

řízení vyžaduje a takový zásah je učiněn ve prospěch věřitelů jako celku, a zároveň je 

proporcionální vůči právu, do kterého je zasahováno.17   

1.2 Jednotlivé etapy insolvenčního řízení a způsoby řešení úpadku 

Úpadek má dle insolvenčního zákona dvě formy. Jednou z nich je platební neschopnost, jež se 

projevuje tak, že dlužník má více věřitelů, peněžité dluhy po dobu delší než 30 dní po lhůtě 

splatnosti a není schopen tyto dluhy plnit (§ 3 odst. 1 InsZ). Další možnou formou úpadku je 

předlužení. To je stav, kdy hodnota dluhů dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou 

osobou – podnikatelem, je vyšší než hodnota jeho majetku (§ 3 odst. 4 InsZ). Zákon navíc v 

§ 3 odst. 5 InsZ rozlišuje hrozící úpadek, což je stav, kdy lze „se zřetelem ke všem okolnostem 

důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen splnit podstatnou část svých peněžitých 

závazků (pozn. autora: tj. dluhů).“ 

Insolvenční řízení je pak zvláštním druhem civilního procesu, jehož předmětem je úpadek 

dlužníka a jehož účelem je řešení úpadku tak, aby došlo k co nejvyššímu a zásadně poměrnému 

způsobu uspokojení věřitelů [§ 1 písm. a) InsZ] v rámci jednotlivých možných řešení.18 Tomu 

taktéž odpovídá nebo by k tomu alespoň měla směřovat úprava vztahující se k jednotlivým 

etapám, které jsou pro insolvenční řízení typické. Tyto etapy, ačkoliv jsou spíše procesního 

charakteru, vyvolávají pro naplnění svého účelu také hmotněprávní následky. K etapám, jak jsou 

vymezeny v této kapitole, dále jednotlivé vybrané hmotněprávní následky pro věřitele vztahuji a 

v textu na ně odkazuji. Stejně tak lze hmotněprávní následky pozorovat v souvislosti s konkrétními 

způsoby řešení úpadku, a to ze stejného důvodu, totiž pro naplnění účelu oněch způsobů řešení. 

Rozlišit můžeme etapy: od zahájení řízení do rozhodnutí o úpadku, od rozhodnutí o úpadku po 

rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, a následně samotné řešení úpadku. Dále lze vyčlenit 

fakultativní etapu, kterou je soudní moratorium. V současné době můžeme ještě odlišit tzv. 

mimořádné moratorium, které bylo do insolvenčního zákona přidáno zákonem zjednodušeně 

nazývaným Lex Covid.  

 

16 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 220. 

17 Taranda, P. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 49-50. 

18 Při oddlužení, jehož prioritou je návrat dlužníka do běžných ekonomických a sociálních vazeb nemůže být zároveň 

dosaženo maximálního uspokojení věřitelů, protože těchto dvou požadavků lze dosáhnou jen na úkor jednoho vůči 

druhému. (Kozák, J. In: Kozák, J. a kol., Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 4.) 
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1.2.1 Etapy insolvenčního řízení 

První etapou insolvenčního řízení je doba od zahájení tohoto řízení do okamžiku účinnosti 

rozhodnutí o úpadku. Účinky, které jsou důsledkem zahájení insolvenčního řízení, nastávají 

okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním 

rejstříku (§ 109 odst. 4 InsZ, § 89 odst. 1 InsZ). Jak lze usoudit z účinné právní úpravy, účelem 

této etapy je zejména zabránit nechtěným krokům, které by mohl podniknout dlužník nebo věřitelé, 

a které by vedly k individuálnímu uspokojení pohledávek na úkor ostatních věřitelů. Tato etapa 

tedy vede k vyrovnání pozice věřitelů pro případ, že bude rozhodnuto o úpadku (zejm. § 109-

114 InsZ).  

Následuje etapa, která trvá od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.19 

Ta začíná vydáním rozhodnutí o úpadku, resp. v okamžiku, kdy rozhodnutí o úpadku nabude 

účinků. Tyto účinky nastávají opět okamžikem zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním 

rejstříku (§ 140a a 89 odst. 1 InsZ). Cíl této etapy je v zásadě shodný s cílem první výše uvedené 

etapy.  

Další etapou je samotné řešení úpadku dlužníka. Tato etapa trvá od rozhodnutí o způsobu 

řešení úpadku do konce insolvenčního řízení.20 Cílem této etapy je naplnit hlavní účel řízení. 

Způsob řešení tak vede k samotnému poměrnému uspokojení pohledávek věřitelů. Insolvenční 

zákon rozlišuje tři základní způsoby řešení úpadku: konkurs, reorganizaci a oddlužení.21 Účel 

jednotlivých pravidel insolvenční úpravy lze vymezit v závislosti na skutečnosti, o jaký způsob 

řešení úpadku se jedná, resp. tím, zda se jedná o typ sanační, takže cílem je ozdravit hospodaření 

dlužníka, či o typ likvidační, což vede k vypořádání dluhů, aniž by byl ekonomický stav dlužníka 

sanován.  Konkurs je likvidačním způsobem řešení úpadku, reorganizace a oddlužení jsou způsoby 

sanačními.  

 

19 Takovým rozhodnutím je rozhodnutí o povolení reorganizace, o prohlášení konkursu či o povolení oddlužení (§4 

odst. 2 InsZ). 

20 Insolvenční řízení může skočit rozhodnutím o zrušení konkursu, rozhodnutím, kterým soud vezme na vědomí 

splnění reorganizace či rozhodnutím, kterým soud bere na vědomí splnění oddlužení. 

21 Dále insolvenční zákon obsahuje způsoby řešení úpadku týkající se specifických úpadců, zejména nepatrný konkurs, 

ve kterém se uplatní pravidla pro konkurs s některými procesními odlišnostmi, nebo úpadek finančních institucí. 

Touto úpravou se vzhledem k její specifičnosti, jak již bylo uvedeno v úvodu, v této práci nezabývám. 
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1.2.2 Moratorium 

Moratorium je fakultativní etapou insolvenčního řízení dle insolvenčního zákona.  Moratorium 

historicky znamenalo určité období, ve kterém nemohlo být požadováno po dlužníkovi plnění 

dluhu či podána žaloba. V současnosti má soudní22 moratorium význam obdobný a v insolvenčním 

řízení se jedná o nástroj sanace dlužníka – podnikatele, který má ještě závod dostatečně (alespoň 

potenciálně) výnosný na to, aby mohl být v moratoriu sanován.23 Moratorium proto nemůže být 

vyhlášeno, když dlužníkem je právnická osoba v likvidaci, jelikož se pokračování v podnikatelské 

činnosti dlužníka vzhledem k účelu likvidace neočekává. S vyhlášením moratoria musí navíc 

souhlasit většina věřitelů, počítáno dle výše jejich pohledávek (§ 116 InsZ). 

Návrh na vyhlášení moratoria lze podat před zahájením insolvenčního řízení nebo i po jeho 

zahájení. Lhůta pro podání návrhu je v dána pouze v případě, že insolvenční řízení už bylo 

zahájeno, a to 7 dní resp. 15 dní, podal-li insolvenční návrh věřitel (§ 115 a § 125 InsZ). 

Moratorium musí tedy být vyhlášeno v rané fázi po zahájení řízení, aby mohlo ještě splnit svůj 

sanační účel. Další podmínkou je existence skutečností odůvodňujících jeho vyhlášení. To je 

samozřejmě (i hrozící) úpadek dlužníka, a zároveň skutečnosti nasvědčující tomu, že existuje 

možnost vyřešení úpadku před samotným vydáním rozhodnutí o něm. Vyhlášením moratoria před 

zahájením insolvenčního řízení nastávají zároveň i účinky zahájení insolvenčního řízení (§ 126 

odst. 2 InsZ). V praxi je moratorium taktéž využívané k získání času pro konsensus o reorganizaci 

či o prodeji závodu v konkursu.24  

V moratoriu není možné vydat rozhodnutí o úpadku. To však pouze po omezený čas. 

Moratorium může trvat vzhledem ke své povaze dle rozhodnutí soudu nejvýše 3 měsíce a být 

jednou o 30 dní prodlouženo (§ 119 InsZ). Úprava moratoria má za cíl zejména umožnit sanaci 

dlužníka a dát mu čas na řešení úpadku, a to ještě před jeho prohlášením.  

Moratorium může zaniknout v důsledku uplynutí doby, na kterou bylo vyhlášeno. Dále může 

taktéž zaniknout na návrh většiny věřitelů (dle výše pohledávek) či bez návrhu, pokud soud zjistí 

dlužníkův nepoctivý záměr. Ten se může projevit například přednostním uspokojením pohledávek 

 

22 Někdy je v odborné literatuře moratorium ve smyslu § 115–127 InsZ označováno jako moratorium soudní. Toho se 

týká následující výklad. Dále jsou někdy jako moratorium automatické označovány účinky zahájení insolvenčního 

řízení dle § 109 a násl. InsZ (Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 263.) 

23 Havel, B. Co se smí a co třeba již ne v moratoriu podle insolvenčního zákona? Glosa k účinkům moratoria podle § 

122 InsZ. Obchodněprávní revue. 2009. s. 72-75. 

24 Havel, B. Co se smí a co třeba již ne v moratoriu podle insolvenčního zákona? Glosa k účinkům moratoria podle 

§ 122 InsZ. Obchodněprávní revue. 2009. s. 72-75. 
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některých věřitelů v rozporu se zákonem či zjištěním nepravdivých údajů v návrhu na vyhlášení 

moratoria. Moratorium vyhlášené před zahájením insolvenčního řízení zaniká taktéž podáním 

insolvenčního návrhu dlužníkem.  V takových případech je totiž zřejmé, že dávat dlužníkovi 

možnost sanace provozu závodu je bezpředmětné.  

1.2.2.1 Mimořádné moratorium 

Mimořádné moratorium je institut přidaný do insolvenčního zákona tzv. Lex Covid. Jeho 

úprava je obsažena v § 127a InsZ. Jedná se o mimořádný nástroj, jehož účelem je pomoci 

dlužníkům překonat období zpomalení ekonomiky související s epidemií koronaviru Sars-Cov-2. 

Mimořádné moratorium mohou užít dlužníci, kteří jsou podnikateli a nebyli v úpadku před 

12. březnem 2020.25 Oproti „řádnému“ soudnímu moratoriu u mimořádného moratoria nenastávají 

automaticky všechny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle § 109 a násl. InsZ a 

k jeho prohlášení není nutný souhlas věřitelů (§127a InsZ). Cílem tohoto institutu je poskytnout 

podnikatelům čas na ekonomické zotavení z pozastavení podnikaní či oslabení výtěžku z 

podnikání v důsledku legislativních omezení26 vydaných v souvislosti s epidemií.27 

1.2.3 Způsoby řešení úpadku 

1.2.3.1 Konkurs 

Konkurs je likvidačním způsobem řešení úpadku. Je zároveň podle empirických výzkumů 

způsobem řešení úpadku pro podnikatele nejčastějším.28  Tato skutečnost je zejména dána 

nastavením zákonných podmínek pro řešení úpadku konkursem, který je řešením obecným.29  

Dlužník totiž nemusí pro řešení úpadku konkursem splňovat žádné speciální podmínky na rozdíl 

od reorganizace či oddlužení. Konkurs je však kvůli svým důsledkům pro ekonomický potenciál 

dlužníka taktéž považován za způsob řešení úpadku nejméně vhodný, vede totiž většinou 

 

25 Tj. den vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií. Další dny následovalo omezení možnosti provozu 

podnikatelské činnosti v různých oblastech obchodu a služeb. 

26 Seznam vládních usnesení a nařízení lze naleznout zde: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-

opatreni/page/1/. 

27 Sprinz, P. Mimořádné moratorium jako obranný štít podnikatelů krok za krokem. Právní rozhledy. 2020. s. 343-

351. 

28 Všechny insolvence v ČR [online]. insolcentrum.cz. 2019 [cit. 28.3.2020]. Dostupné z: 

https://www.insolcentrum.cz/pocty-pripadu-statistiky/. 

29 Smrčka, L. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1202. 



 

 

 

 

 

12 

k ekonomické likvidaci dlužníka.30 Prostá likvidace dlužníka nebo ukončení jeho podnikání však 

není hlavním cílem konkursu.31 Je však často sekundárním důsledkem snahy co nejrychleji, v co 

nejvyšší míře a zásadně poměrně uspokojit pohledávky věřitelů. Podstatou konkursu je zpeněžení 

majetkové podstaty, tedy dlužníkova majetku (viz § 205 InsZ; § 244 InsZ). To lze provést buďto 

po částech, nebo najednou s cílem zachovat hodnotu majetku jako celku.32  

Prioritou konkursu tedy je zpeněžit pro věřitele co nejvýhodněji majetkovou podstatu dlužníka 

a zásadně poměrně, tj. v poměrně v rámci jednotlivých skupin, dluhy věřitelů uspokojit. 

Neuspokojené části dluhů v rámci konkursu ani po jeho skončení nezanikají, pokud zákon neurčí 

jinak (§ 244 InsZ). Níže jsou popsány situace, kdy insolvenční zákon zánik pohledávek po 

skončení konkursu stanoví (viz 2.2.1). Zánik pohledávek sice není cílem konkursu, v některých 

případech je nicméně jeho racionálním důsledkem. K výše popsaným cílům konkursu taktéž 

směřuje právní úprava tohoto způsobu řešení úpadku, včetně hmotněprávních důsledků z ní 

vyplývajících.  

1.2.3.2 Reorganizace 

Jedním ze sanačních způsobů řešení úpadku je reorganizace. Reorganizací lze řešit úpadek 

nebo hrozící úpadek dlužníka – podnikatele (§ 316 odst. 2 InsZ). Cílem reorganizace je zpravidla 

ozdravit provoz dlužníkova obchodního závodu a tím jeho chod i zachovat. Přitom mají být 

postupně uspokojeny pohledávky věřitelů podle soudem schváleného reorganizačního plánu 

(§ 316 odst. 1 InsZ). Jak formulace obsahující slovo „zpravidla“ napovídá, je možný i jiný způsob 

provedení reorganizace, než je postupné plnění dluhů. Jedním z takových způsobů je například 

prodej majetkové podstaty či závodu, což ovšem může vést i k likvidačnímu řešení, které je 

provedeno formálně reorganizací, tedy způsobem sanačním.33 

 

30 Hásová, J. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 947. 

31 Hásová, J. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 947. 

32 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 413. 

33 Smrčka, L. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1201; Dále je možné 

reorganizaci provést například změnou výše, splatnosti a pořadí dluhů (pro jednotlivé skupiny věřitelů), konverzí 

dluhu na obchodní podíly zvýšením základního kapitálu společnosti, převodem majetku na novou společnost, 

změnou kontroly nad dlužníkem, zajištěním financování provozu dlužníkova závodu, popř. změnou zakladatelského 

právního jednání či vnitřních poměrů dlužníka. Výčet způsobů v zásadě není omezen a je možné jednotlivé způsoby 

i kombinovat. (Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 487-493.) 
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Reorganizace je vůči konkursu jakožto obecnému způsobu řešení úpadku způsobem 

speciálním. Na rozdíl od konkursu je nutné splňovat k jejímu povolení zvláštní kritéria.34  Zákon 

stanoví pro reorganizaci tyto podmínky: celkový roční úhrn čistého obratu35 dlužníka, který navíc 

je podnikatelem, musí být za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu vysoký 

alespoň 50 mil. Kč. Pokud podmínka výše obratu není splněna, musí dlužník zaměstnávat alespoň 

50 zaměstnanců v pracovním poměru (§ 316 odst. 4 InsZ). Pokud dlužník nesplňuje ani jednu 

z těchto podmínek, pro možnost povolení reorganizace musí předložit insolvenčnímu soudu 

reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle výše 

jejich pohledávek a alespoň polovinou nezajištěných věřitelů počítaných tímtéž způsobem. Pokud 

není splněna alespoň jedna z výše uvedených podmínek, reorganizaci nelze provést.36  

Dlužník zároveň nesmí být právnickou osobou v likvidaci, obchodníkem s cennými papíry 

nebo osobou oprávněnou k obchodování na komoditní burze podle zvláštního právního předpisu37 

(§ 316 odst. 3 InsZ). 

Jednou z podmínek je taktéž poctivost dlužníkova záměru, ta musí být vždy posouzena pro 

konkrétní případ dle okolností, za kterých je plán sestavován. Nepoctivým postupem by byl 

zejména postup směřující k jednání v rozporu se zásadami insolvenčního řízení uvedenými v § 1 

a § 5 InsZ (viz 1.1).38 

Reorganizace v případě úspěchu vede k uspokojení pohledávek věřitelů v co nejvyšší možné 

míře. Zároveň je v souladu s reorganizačním plánem dlužník sanován. K tomu má dopomoci zánik 

jeho dluhů v důsledku účinnosti reorganizačního plánu, což je i nejvýznamnějším hmotněprávním 

následkem reorganizace. Sanace dlužníka – podnikatele má však smysl pouze v případě, kdy 

existuje možnost, že dlužníkův závod bude do budoucna profitabilní. I z toho důvodu zákon 

nastavuje výše v tomto pododdílu popsané podmínky (mimo jiné) a proto nemůže na reorganizaci 

dosáhnout každý dlužník. 

  

 

34 Smrčka, L. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1202. 

35 Dle zákona o účetnictví. 

36 Smrčka, L. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1202. 

37 Tím je zákon o podnikání na kapitálovém trhu nebo zákon o komoditních burzách. 

38 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 473-6. 
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1.2.3.3 Oddlužení 

Oddlužení je stejně jako reorganizace sanačním řešením úpadku. Někdy je tento způsob 

nazýván „spotřebitelským“ řešením úpadku, protože jeho hlavním cílem je vrátit dlužníka do 

běžného sociálně-ekonomického života. Oddlužení je primárně určeno pro všechny fyzické osoby 

a dále pro právnické osoby, které nejsou dle zákona považovány za podnikatele a současně nemají 

dluhy z podnikání (§ 389 odst. 1 InsZ).39 Je však možné oddlužením řešit i dluhy z podnikání, a to 

za podmínek že „s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde“ a přitom  „platí, že věřitel souhlasí, 

pokud nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně nesdělí, že s řešením úpadku 

oddlužením nesouhlasí, a toto své stanovisko odůvodní, nebo jde o pohledávku věřitele, která 

zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs 

na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) (pozn. autora: InsZ), anebo jde o pohledávku 

zajištěného věřitele“ (§ 389 odst. 2 InsZ). Návrh na povolení oddlužení je oprávněn podat pouze 

dlužník (§ 389 odst. 3 InsZ).  

Oddlužení lze splnit dvěma formami, a to splátkovým kalendářem spolu se zpeněžením 

majetkové podstaty, nebo samotným zpeněžením majetkové podstaty, které proběhne obdobně 

jako v konkursu. Toto řešení vede k tomu, že dlužník je nakonec soudem osvobozen od plnění 

nesplněné části zbytku jeho dluhů. Soud samozřejmě mimo jiné bude zkoumat dlužníkův poctivý 

záměr, a také zda je možné jednou z forem žádoucího cíle, tedy alespoň částečného uspokojení 

pohledávek věřitelů při vyvinutí dlužníkova veškerého možného úsilí, dosáhnout. Bez těchto 

předpokladů by nebylo možné úspěšné oddlužení provést. 

1.3 Shrnutí k úvodní charakteristice 

Výše uvedená charakteristika etap insolvenčního řízení je stejně jako v podkapitole 1.1 

popsané zásady insolvenčního řízení základním prvkem pro vystižení a pochopení 

hmotněprávních následků, které insolvenční zákon těmto etapám přisuzuje. Ony hmotněprávní 

následky jsou totiž prostředkem k dosažení účelu jednotlivých etap řízení. Ten je dán zejména 

časovým zařazením v řízení, možností úpadek odvrátit či hospodaření dlužníka sanovat a hlavně 

cílem maximálně a zásadně poměrně uspokojit věřitele.  

 

39 Úprava insolvenčního zákona účinná do 23. 4. 2020 stanovovala jako podmínku oddlužení fyzické osoby taktéž 

skutečnost, že nemá dluhy z podnikání. Podmínka neexistence dluhů z podnikání byla odstraněna zákonem 

č. 191/2020 Sb. (Lex Covid), s účinností od 24.4.2020. 
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Pro účely této práce jsou etapy řízení jasně odděleny, stejně jako to stanoví insolvenční zákon. 

V praxi ale ne vždy dojde k takto jasnému rozlišení. V určitých situacích mohou některé etapy 

nastoupit společně, tedy kryjí se okamžiky jejich zahájení. Lze například zveřejnit spolu se 

zveřejněním insolvenčního návrhu i rozhodnutí o úpadku, popřípadě tyto okamžiky může dělit 

pouze několik dní či hodin, pokud bude úpadek osvědčen. Jako další příklad lze uvést vydání 

rozhodnutí o způsobu řešení úpadku s rozhodnutím o úpadku. Rozhodnutí o prohlášení konkursu 

je možné vydat společně s rozhodnutím o úpadku v případě, že dlužník nesplňuje podmínky pro 

řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením, protože v takovém případě jiná možnost nepřipadá 

v úvahu. I rozhodnutí o dalších způsobech řešení úpadku lze spojit s rozhodnutím o úpadku. U 

reorganizace je to možné, pokud spolu s insolvenčním návrhem byl podán i věřiteli přijatý 

reorganizační plán. U oddlužení zase v případě, že s insolvenčním návrhem byl podán návrh na 

oddlužení (§148 InsZ).40 

  

 

40 Hásová, J., Moravec, T. Insolvenční řízení. 2018. s. 169. 
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2 Následky úpadku ve vztahu k existenci, zániku a 

vymahatelnosti pohledávek 

Insolvenční řízení má pro věřitele mnoho potenciálních hmotněprávních následků 

vyplývajících z insolvenční úpravy. Následky s největším přímým hospodářským dopadem pro 

věřitele jsou ty, které ovlivňují výši, v níž budou pohledávky uspokojeny, samotnou existenci 

pohledávek či možnosti zániku pohledávek nebo následnou možnost vymahatelnosti. Otázky, 

které je možné a vhodné si v souvislosti s těmito aspekty týkajícími se pohledávek položit, jsou 

tedy zejména: Jaké má insolvenční řízení a jeho etapy vliv na existenci a zánik pohledávek? Změní 

se v důsledku úpadku výše možného vymahatelného plnění z pohledávek? Může věřitel těmto 

možným následkům nějak zabránit, jsou-li pro něho nepříznivé? Na tyto otázky se budu snažit 

v rámci této kapitoly najít odpověď.  

2.1 Skupiny (ne)uspokojovaných pohledávek 

Základním principem insolvenčního řízení je to, že pohledávky jsou uspokojovány kolektivně 

a zásadně poměrně. To však neplatí bez výjimky. Insolvenční zákon dělí pohledávky, a v důsledku 

toho i věřitele, do několika skupin. Přesto, že se jedná spíše o procesní nástroj distribuce výdělku 

z majetkové podstaty, považuji za nutné zde základy tohoto dělení nastínit. Dělení samotné nemá 

hmotněprávní následky ve smyslu ovlivnění výše či existence pohledávky (na rozdíl třeba od 

reorganizačního plánu, který pohledávku jak fakticky, tak právně konvertuje). Nalezneme zde ale 

klíč pro faktickou změnu hodnoty pohledávky. Zatímco pohledávky za majetkovou podstatou mají 

být zásadně uspokojeny v plné výši, u ostatních skupin pohledávek bude často fakticky uspokojena 

jen poměrná část v maximálně jednotkách procent u nezajištěných věřitelů a desítkách procent u 

zajištěných věřitelů.41 Insolvenční řízení pak může mít v krajním případě právní následky 

ovlivňující existenci neuspokojeného zbytku pohledávky nebo možnou výši celkového plnění, jak 

vyplývá z textu dále. Co je tedy na první pohled procesním nástrojem sloužícím k určení pořadí 

uspokojení pohledávek, může mít v konečném důsledku dopady do hmotněprávní sféry věřitelů, 

dlužníka i třetích osob. 

 

41 Nezajištění věřitelé mají mizivé šance na peníze – další závěry ze statistických šetření. [online]. Výzkum insolvence. 

2015. [cit. 5. 4. 2020]. Dostupné z:  http://www.vyzkuminsolvence.cz/grafy-a-fotodokumentace/nezajisteni-

veritele-maji-mizive-sance-na-penize-dalsi-zavery-ze-statistickych-setreni.html. 
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2.1.1 Základní dělení pohledávek42 

V základu lze pohledávky dělit na přihlašované a nepřihlašované. Navíc můžeme vyčlenit 

pohledávky, které se v insolvenčním řízením neuspokojují. Do skupiny pohledávek, které se 

přihlašují, zařazujeme pohledávky obecné nepřednostní, zajištěné a pohledávky podřízené. 

Nepřihlašované pohledávky jsou pak pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky 

postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.  

2.1.1.1 Přihlašované pohledávky 

1) Obecné nepřednostní pohledávky  

Uspokojují se na základě rozvrhového usnesení v pořadí po pohledávkách za majetkovou 

podstatou a jim na roveň postaveným (§ 305 a § 306 InsZ). To platí zejména pro konkurs a 

oddlužení, v reorganizaci je mechanismus plnění dluhů rozdílný (viz 1.2.3.2 a 2.2.2.1). Jsou to 

vlastně všechny zbývající pohledávky rozdílné od těch, které je možné zařadit do níže uvedených 

skupin.  

2) Zajištěné pohledávky  

Insolvenční zákon vymezuje obsah pojmu „zajištěný věřitel“ v § 2 písm. g). Zajištěním ve 

smyslu § 2 písm. g) InsZ je tak pouze zajištění majetkem náležejícím do majetkové podstaty, a to 

jedním z následujících institutů: zástavní právo, zadržovací právo, omezení převodu nemovitosti43, 

zajišťovací převod práva nebo postoupení pohledávky k zajištění anebo obdobný institut podle 

zahraniční právní úpravy.44 

V případě zajištěného věřitele se jeho pohledávky uspokojí z výtěžku zpeněžení věci, práv 

nebo majetkové hodnoty, kterou byla pohledávka zajištěna. Pokud zajištění nestačí na pokrytí 

pohledávky, zbytek pohledávky zajištěného věřitele se uspokojuje v rámci rozvrhového usnesení, 

a to jako obecné pohledávky (§ 167 odst. 3 InsZ).45 Pokud naopak hodnota výtěžku z prodeje 

zajištěného majetku přesahuje hodnotu pohledávky, použije se k uspokojení zbývajících 

pohledávek, např. i nezajištěných věřitelů. Zpravidla se ale přebytek nejdříve použije na zaplacení 

 

42 Hásová, J., Moravec, T. Insolvenční řízení. 2018. s. 184-189. 

43 Jedná se o institut historicky upravený občanským zákoníkem 40/1964 až do novelizace zákonem č. 509/1991 Sb. 

44 Dle § 2 písm. g) InsZ je zajištěným věřitelem i agent pro zajištění dle zákona o dluhopisech; pro srovnání viz 

příslušná ustanovení občanského zákoníku.  

45 To neplatí v oddlužení. V reorganizaci záleží na podmínkách vymezených reorganizačním plánem. 
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nákladů správy, zpeněžení předmětu zajištění a odměny správce.46 Zajištěné pohledávky se 

v konkursu uspokojují kdykoliv v průběhu řízení, nejpozději před vydáním rozvrhového usnesení 

(§ 305 odst. 1 InsZ). V oddlužení i reorganizaci je jejich režim specifický.47 

3) Podřízené pohledávky a pohledávky společníků (členů) korporace 

Podřízené pohledávky jsou takové, které se uspokojují po uspokojení obecných pohledávek dle 

smlouvy nebo zákonné podřízenosti (§ 172 InsZ). Speciálním druhem podřízených pohledávek 

jsou pohledávky společníků (členů) korporace – dlužníka. Ty se uspokojují vždy jako poslední po 

všech ostatních pohledávkách a neuplatňují se, pouze se oznamují insolvenčnímu správci (§ 172 

odst. 4 InsZ).48  

2.1.1.2 Nepřihlašované pohledávky 

 Pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené 

Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené se v insolvenčním 

řízení uspokojují, aniž by bylo třeba je přihlašovat. Tyto jsou typově uvedené v § 168 a § 169 InsZ. 

Hradí se v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku, a to ideálně v okamžiku, kdy se stanou 

splatnými.49  

2.1.1.3 Pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují 

Insolvenční zákon v § 170 InsZ určí, že existují i pohledávky, které se v insolvenčním řízení 

vůbec neuspokojují. Zejména se jedná o úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z 

pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud ony úroky či 

poplatek přirostly až v době po tomto rozhodnutí. Dále tytéž úroky a poplatek z pohledávek 

věřitelů, které se staly splatnými po rozhodnutí o úpadku. Dále můžeme jmenovat pohledávky 

z darovacích smluv, smluvní pokuty, na něž vznikl nárok až po rozhodnutí o úpadku a náklady 

účastníků insolvenčního řízení, navíc ještě mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka.   

 

46 Maršíková, J. In: Maršíková, J. a kol. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 2018. s. 655. 

47 V oddlužení má věřitel na výběr, zda bude zpeněžen předmět zajištění a pohledávka z něj uspokojena, nebo zda 

bude zpeněžen jindy, třeba po skončení insolvenčního řízení (viz 2.2.3.1). V reorganizaci záleží na obsahu 

reorganizačního plánu (viz 2.2.2.1). 

48 V reorganizaci platí, že tyto pohledávky jsou rovny nule (§ 335 odst. 2 InsZ). 

49 Maršíková, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou. 2019. s. 173. 
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2.1.2 Vztah dělení k jednotlivým řešením úpadku 

Výše uvedené dělení pohledávek hraje roli ve všech etapách řízení a je důležité i pro způsoby 

řešení úpadku. Ve vztahu k jednotlivým etapám má rozdělní funkci podpůrnou v tom smyslu, že 

zákon určuje konkrétní podmínky týkající se pohledávek vždy ve vztahu ke všem pohledávkám, 

nebo k jejich jednotlivým skupinám.   

Ve vztahu ke způsobům řešení úpadku je význam dělení pohledávek pro každý způsob řešení 

mírně odlišný, resp. ne vždy má dělení tak, jak ho určuje zákon, pro uspokojení věřitelů význam. 

V konkursu se výše uvedené rozdělení uplatní pro uspokojení pohledávek v plném rozsahu. 

Nejdříve se uspokojí před rozvrhem pohledávky, které lze uspokojit kdykoliv v průběhu řízení, 

tedy pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené, dále také zajištěné 

pohledávky. Následně se na základě rozvrhového usnesení uspokojují pohledávky ostatních 

věřitelů, a nakonec podřízené pohledávky a pohledávky společníků a členů družstva (§172 odst. 1, 

§ 306 InsZ). Při reorganizaci jsou naopak pro způsob a pořadí uspokojení pohledávek rozhodující 

skupiny, do kterých rozřadí věřitele reorganizační plán. Insolvenční zákon nicméně určuje 

konkrétní pravidla i pro pohledávky dle výše uvedeného dělení (viz 2.2.2.1). V případě oddlužení 

zase bude určujícím faktorem forma, která je pro provedení oddlužení zvolená. Ve vztahu k prodeji 

majetkové podstaty se uplatní ustanovení o rozvrhu v konkursu (§ 408 odst. 4 InsZ), nebo se 

pohledávky uspokojují v souladu se splátkovým kalendářem.  

Definované skupiny jsou tedy zejména relevantní z hlediska zákonné terminologie, protože 

zákon zásadně odkazuje spíše na skupiny pohledávek a věřitelů než na konkrétní věřitele. To 

vyplývá jak z kolektivní povahy řízení, tak ze zásady pari passu.  

2.2 Následky jednotlivých způsobů řešení úpadku 

Principiální vliv na existenci a konečnou vymahatelnou výši pohledávek má způsob, který je 

zvolen pro řešení úpadku. Etapy předcházející řešení úpadku přímý hmotněprávní vliv na existenci 

a zánik pohledávek nebo jejich částí nemají. V následující podkapitole jsou tedy popsány 

následky, které pro věřitele ve vztahu k jejich pohledávkám z jednotlivých způsobů řešení úpadku 

vyplývají. 

2.2.1 Konkurs 

Konkurs (viz 1.2.3.1) má za cíl co nejrychleji, v co nejvyšší míře a zásadně poměrně uspokojit 

pohledávky věřitelů. Toho je dosaženo výtěžkem z prodeje majetkové podstaty vcelku, nebo po 

částech. Určitá část pohledávek je tak během konkursu v určité míře uspokojena. Otázkou však 
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zůstává, jaké následky řešení úpadku konkursem má ve vztahu k částem pohledávek nebo celým 

pohledávkám, na které plněno nebylo. 

2.2.1.1 Následky konkursu ve vztahu k neuspokojeným pohledávkám  

 Insolvenční zákon v § 244 stanoví, že „neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, 

pokud zákon neurčí jinak.“ Důvod pro toto opatření spočívá v tom, že konkurs nemá za cíl vést 

k ozdravení dlužníkova ekonomického postavení, ale pouze k alespoň částečnému spravedlivému 

splnění dluhů. Tím se mimo jiné odlišuje od sanačních způsobů řešení úpadku.50  Dále ale 

insolvenční zákon v § 311 stanoví, že neuspokojené pohledávky nebo neuspokojené části 

pohledávek zaniknou se zánikem dlužníka, právnické osoby, v důsledku zrušení konkursu 

z důvodů uvedených v § 308 odst. 1 písm. c) a d) InsZ. Zmíněná ustanovení určují, že ke zrušení 

konkursu dojde jednak po tom, co soud obdrží zprávu insolvenčního správce, že bylo splněno 

rozvrhové usnesení, jednak po zjištění, že majetek dlužníka je k uspokojení pohledávek zcela 

nepostačující. Jak je popsáno dále v tomto oddílu, insolvenční zákon také vymezuje výjimku pro 

zánik těchto pohledávek. Zároveň stanoví i následky pro případ, že po zániku dlužníka je objeven 

další majetek. 

Důvody zrušení konkursu vedoucí k zániku pohledávek 

První z výše jmenovaných důvodů zrušení konkursu, tedy zrušení v důsledku splnění 

rozvrhového usnesení, je vlastně důvodem pro zrušení konkursu z titulu, že jeho cíl byl splněn. 

Pohledávky věřitelů byly v souladu s rozvrhovým usnesením částečně a poměrně uspokojeny. 

Řešení úpadku konkursem tak splnilo svůj účel, kterým je uspořádání vztahů mezi dlužníkem a 

věřiteli, jejichž pohledávky se kolektivně uspokojují.51  

Druhý z výše jmenovaných důvodů, zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela 

nepostačující, je naopak zrušením konkursu proto, že účelu konkursu není možné dosáhnout.  

Majetek může být zcela nepostačující ve smyslu kvantitativním, tedy je nepatrný či žádný. Také 

lze tento zákonný slovní obrat chápat ve smyslu kvalitativním. Dlužník nějaký majetek sice má, 

ale nelze ho z kvalitativních důvodů zpeněžit a tím pádem uspokojit věřitele.52 Klíčem pro 

rozpoznání situace, kdy majetek je zcela nepostačující, může být i potenciál majetku uspokojit 

z výtěžku z jeho zpeněžení pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň 

postavené (§ 168 a § 169 InsZ). Pokud není v řízení možné tyto pohledávky uspokojit, je to 

 

50 Hásová, J., Moravec, T. Insolvenční řízení. 2018. s. 169. 

51 Hásová, J. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1176. 

52 Hásová, J. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1176. 
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důvodem pro ukončení řízení pro nedostatek majetku. Tyto pohledávky totiž musí být uspokojeny 

před rozvrhem (§ 305 InsZ). Pokud není možné uspokojit pohledávky za majetkovou podstatou a 

jim na roveň postavené v plné výši, nebo je lze uspokojit, ale na nepřednostní pohledávky už 

výtěžek ze zpeněžení majetku nepostačuje, nemá smysl v řízení dále pokračovat.53  

Zánik pohledávek a možnosti obchodních partnerů 

Následek spočívající v zániku neuspokojených pohledávek nastane v okamžiku, kdy zanikne 

dlužník, právnická osoba, v důsledku zrušení konkursu podle výše jmenovaných důvodů. Zánik 

právnické osoby nastává dnem výmazu z veřejného rejstříku (§ 185 OZ). Občanský zákoník je s 

§ 311 InsZ ve vztahu vzájemné provázanosti. Určuje, že zrušením konkursu z důvodu splnění 

rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek společnosti byl zcela 

nepostačující, bude společnost zrušena bez likvidace (§ 173 OZ).  

Dle občanského zákoníku pohledávka zaniká splněním, započtením, splynutím, prominutím 

dluhu, popř. následnou nemožností plnění.54 Insolvenční zákon v tomto ohledu definuje novou 

skutečnost, která vede k zániku pohledávek, a to je zánikem dlužníka po konkursu. Zjevným 

účelem této konstrukce je dát zaniknout možným dluhům, které není možné plnit z toho důvodu, 

že jednoduše neexistuje, kdo by plnil. Dlužník přestane existovat, není tedy subjekt, na kterém by 

bylo možné pohledávky vymáhat.  

Výjimkou z pravidla zániku pohledávek v důsledku zrušení konkursu je dle § 311 in fine 

situace, kdy pohledávky mohou být uspokojeny ze zajištění. Takovým zajištěním bude zajištění 

dluhu majetkem třetí osoby, například ručením, finanční zárukou nebo zástavním právem.55 

 

53 Brož, J. In: Kozák, J. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 1085; Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 

2011, spis. zn. 29 NSČR 5/2009-P38-22. Nejvyšší soud v tomto případě odmítl dovolání věřitele týkající se 

odmítnutých údajně pozdě podaných přihlášek pohledávek a odkázal na skutečnost, že insolvenční řízení bylo 

skončeno z důvodu § 308 odst. 1 písm. d) InsZ. Tedy majetek dlužníka byl zcela nepostačující z toho důvodu, že po 

uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených už v majetkové podstatě nezbyl žádný 

majetek k uspokojení dalších pohledávek. Postavení dovolatele by se tedy stejně – bez ohledu na výsledek dovolání 

– nezměnilo.  

54 Srov. část IV, Hlava I., Díl 7 OZ.  

55 To je zajištěním ve smyslu občanského zákoníku, nikoliv insolvenčního zákona podle § 2 písm. g) InsZ. (Hásová, 

J., Moravec, T. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1186). To ostatně potvrzuje 

i občanský zákoník, který v případě ručení stanoví, že zánikem pohledávky v důsledku zániku dlužníka ručení 

osobou odlišnou od dlužníka nezaniká (§ 2026 OZ).  
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Důvodem pro tuto úpravu je skutečnost, že obecný princip akcesority56 je nutné uplatňovat ve 

vztahu k pohledávce, nikoliv k osobě dlužníka. Pokud zanikne dlužník bez právního nástupce a 

má v důsledku toho zaniknout pohledávka, zánik pohledávky není nutný, pokud existuje jiná 

osoba, nebo právo, na základě kterého je možné plnit. To je ostatně i účel zajištění dluhu, které se 

zřizuje právě kvůli tomu, aby věřiteli bylo plněno, pokud dlužník neplní nebo objektivně nemůže 

plnit.57 Zřídit zajištění dluhu třetí osobou, resp. majetkem, který nenáleží do majetkové podstaty, 

může být dobrým řešením pro obchodního partnera, který by se rád následku spočívajícímu 

v zániku své pohledávky do budoucna vyhnul. Pro ručení občanský zákoník navíc v § 2026 odst. 2 

určuje, že ručení nezanikne z toho důvodu, že hlavní dluh zanikl kvůli nemožnosti plnění nebo pro 

zánik dlužníka, právnické osoby. V tomto případě je tedy právní úprava zdvojená. 

Následky objevení majetku po skončení konkursu 

Zvrácení zániku pohledávek je možné v okamžiku, kdy je objeven dříve neznámý majetek 

dlužníka. Objeví-li se totiž dříve neznámý majetek po skončení insolvenčního řízení, zruší se 

výmaz dlužníka z veřejného rejstříku a zahájí se likvidace (§ 173 odst. 2, § 209 OZ). Na 

obnovenou společnost v likvidaci se hledí, jako by nikdy nezanikla (§ 209 odst. 1 OZ). To dává 

podnět k úvaze, co se stane s pohledávkami, které spolu se zrušením konkursu zanikly dle § 311 

InsZ. Na tuto otázku odpovídá § 209 odst. 2 OZ, který určuje, že se pohledávky obnoví v důsledku 

obnovení společnosti.  Konstrukce je logická s ohledem na skutečnost, že pohledávky zanikly 

v důsledku zániku společnosti, protože zanikne-li společnost bez právního nástupce, neexistuje 

dlužník.58 Po obnovení společnosti tedy nic nebrání tomu, aby byly dále vymáhány i pohledávky, 

jelikož existuje osoba, na které lze dluhy vymáhat. Pokud v likvidaci nebude možné z nově 

nalezeného majetku uspokojit existující pohledávky, uspokojí se poměrně a ve zbytku zaniknou 

(§ 173 odst. 2, § 201 a § 203 OZ).59 

 

56 I když finanční záruka není bez dalšího akcesorická, není-li to v ní uvedeno jinak. (Janošek, V., Bareš, M. Zneužití 

bankovní záruky v kontextu českého práva [online]. epravo.cz. 2019 [cit. 10. 4. 2020]. Dostupné z 

https://www.epravo.cz/top/clanky/zneuziti-bankovni-zaruky-v-kontextu-ceskeho-prava-110018.html.) 

57 Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2009, spis. zn. III. ÚS 1618/08. V tomto případě stěžovatel namítal 

neexistenci zástavního práva, protože tímto právem zajištěná pohledávka zanikla se zrušením konkursu v důsledku 

zániku právnické osoby. Ústavní soud poukázal na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 2006, spis. zn. 21 Cdo 

1198/2005, který tento argument vztahu zajištění k závazku, nikoliv k osobě používá. Stížnost byla odmítnuta pro 

zjevnou neopodstatněnost, protože jí chyběl ústavněprávní rozměr.  

58 Hásová, J. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1186-1187. 

59 Černý, M. In: Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I.: Obecná část (§ 1-654). 2014. s. 1037. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/zneuziti-bankovni-zaruky-v-kontextu-ceskeho-prava-110018.html
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Zákon tuto možnost nijak časově neomezuje, tedy neexistuje doba, do které by bylo pro 

obnovení právnické osoby nutné dříve neznámý majetek objevit. Obnovené pohledávky se pak 

promlčí „nejdříve uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy byl zápis právnické osoby ve veřejném 

rejstříku obnoven“ (§ 643 odst. 2 OZ).  

Pohledávky, které nezanikají  

Kromě výše uvedených důvodů stanovených § 308 odst. 1 písm. c) a písm. d) insolvenční 

zákon nabízí ještě další důvody, pro které se zruší konkurs. Téže ustanovení v písm. a) a b) navíc 

určuje, že konkurs bude zrušen, pokud nebyl dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek (kromě 

případů, kdy byla zpeněžena podstatná část majetkové podstaty) a také v případě, že neexistuje 

žádný přihlášený věřitel, přičemž pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň 

postavené byly uspokojeny. To nejsou důvody ke zrušení společnosti bez likvidace ze zákona. 

Nevedou ani k zániku pohledávek, jelikož tyto důvody pro zrušení se uplatní v důsledku 

skutečnosti, že nejsou pohledávky, které by bylo nutné uspokojovat v konkursu, nebo není 

přítomen úpadek. Uplatní se však jen zřídka.60 

U fyzických osob je situace ještě více odlišná. Při konkursu týkajícího se fyzické osoby 

následky spočívající v zániku pohledávek nenastávají. Z podstaty věci ke zrušení osoby nemůže 

dojít a subjekt, u kterého je možné vymáhat zbývající neuspokojené pohledávky, nadále existuje, 

na rozdíl od právnických osob.61 U fyzických osob tedy neplatí výše uvedené a jejich nesplněné 

dluhy v souladu s § 244 InsZ nezanikají. Následky konkursu ve vztahu k takovým nezaniklým 

pohledávkám jsou objasněny níže.  

Osud pohledávek, které v důsledku zrušení konkursu nezaniknou 

Pro věřitele může být také významné, jaký je osud pohledávek, které v důsledku konkursu 

nezaniknou. Pohledávky, které v důsledku zrušení konkursu nezaniknou a zůstanou neuspokojené 

na upraveném seznamu pohledávek62, je možné po skončení insolvenčního řízení vymáhat ve 

vykonávacím řízení, tzn. v exekučním řízení nebo prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí. 

 

60 Z důvodů jmenovaných v ustanovení § 308 odst. 1. písm. a) a b) InsZ se konkurs zrušuje v jednotkách případů 

ročně. Oproti tomu z důvodů uvedených v § 308 odst. 1 písm. c) a d) InsZ se konkurs zrušuje ve stovkách případů 

ročně. (Infodata: Statistika a výkaznictví: Přehledy statistických výkazů [online]. justice.cz. 2019. [cit. 28.3.2020]. 

Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html.) 

61 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 458-459. 

62 Tj. seznam pohledávek, které byly zjištěny a nebyly úspěšně popřeny během přezkumného jednání (§197 odst. 1 

InsZ). 
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Insolvenční zákon stanovuje lhůtu pro podání návrhu na výkon rozhodnutí nebo exekuci v délce 

10 let od zrušení konkursu. Poté se právo podat návrh na výkon rozhodnutí (exekuci) promlčí (§ 

312 odst. 4 InsZ). Počátkem běhu promlčecí lhůty je okamžik, kdy bylo možné právo uplatnit 

poprvé (§ 619 odst. 1 OZ), to je tedy dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení 

konkursu.63 

Insolvenční zákon tak nastavuje věřitelům pro vymáhání pohledávek novou promlčecí lhůtu 

10 let, která začíná běžet od zrušení konkursu. Ze seznamu pohledávek pak insolvenční zákon činí 

exekuční titul ve smyslu § 40 EŘ, nebo vykonatelné rozhodnutí ve smyslu § 251 OSŘ.  

V obecné úpravě občanského zákoníku, která taktéž obsahuje ustanovení týkající se promlčení 

práva přiznaného orgánem veřejné moci, počíná promlčecí 10letá lhůta běžet okamžikem, kdy 

bylo právo přiznáno orgánem veřejné moci (§ 640 OZ). Rozdíl v zákonné formulaci občanského 

zákoníku oproti insolvenčnímu zákonu je v tom, že insolvenční zákon stanoví promlčecí lhůtu 

přímo pro podání návrhu na výkon rozhodnutí. Oproti tomu občanský zákoník stanovuje promlčecí 

lhůtu pro právo, které je rozhodnutím orgánu veřejné moci přiznáno, což by bylo právo na plnění 

dluhu, kdyby zákonodárce měl být v tomto případě přesný. Mám ale za to, že promlčecí lhůta se 

v tomto případě vztahuje i k samotnému hmotněprávnímu nároku na uspokojení pohledávky, jako 

je tomu podle § 640 OZ. I přes nepřesnost vyjádřenou zákonodárcem v insolvenčním zákoně je 

zde jasná provázanost mezi hmotněprávním nárokem a možným výkonem rozhodnutí.  

Námitka promlčení je nutně navázána na normy procesního práva, protože je nezbytné ji pro 

kýžený efekt oslabení práva uplatnit před soudem. Kvůli jejímu nejvýznamnějšímu následku – 

oslabení promlčeného práva, je však považována za institut hmotněprávní.64 V případě jejího 

uplatnění budou exekuce i soudní výkon rozhodnutí zastaveny dle § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ, 

jelikož promlčení práva z rozhodnutí orgánu veřejné moci je důvodem, pro který rozhodnutí není 

možné vykonat.65 Z formulace insolvenčního zákona je ale zjevné, že jeho povahu zákonodárce 

považuje za procesněprávní, jelikož promlčecí lhůtu neváže k právu na plnění, ale k právu podat 

návrh na vykonávací řízení, resp. ono řízení provést. Výsledek pro účastníky řízení nicméně bude 

ve vztahu k výsledku vykonávacího řízení shodný, jako kdyby šlo o lhůtu dle § 640 OZ. Nebude 

zkrátka možné výkonem rozhodnutí plnění dluhu dosáhnout. 

 

63 Brož, J. In: Kozák, J. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 1097. 

64 Svoboda, K. In: Švestka, J. a kol. Občanský zákoník: Komentář: Svazek I. (§ 1-654). 2020. s. 1452. Shodně i 

Lazíková, J. In: Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I.: Obecná část (§ 1-654). s. 2174-2177. 

65 Mádr, J. In: Jirsa, J. a kol. Občanské soudní řízení: Soudcovský komentář: Kniha V. § 251-376 občanského soudního 

řádu. 2019. s. 118. 
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V praxi se tato možnost uplatní u dluhů fyzických osob, popř. právnických osob, které 

nezaniknou v důsledku § 311 InsZ a § 173 odst. 2 OZ, jak je popsáno výše. 

Ustanovení § 312 odst. 4 InsZ dává věřitelům možnost po skončení řízení vymáhat pohledávky 

u dlužníka. Zároveň ale zachovává promlčecí dobu, která se kryje s obecnou promlčecí dobou 

stanovenou občanským zákoníkem. Tím posiluje právní jistotu dlužníka, že po určité době už 

nebudou pohledávky vymáhány.66 Pro věřitele naopak toto pravidlo znamená uplatnění zásady 

vigilantibus iura, tedy právo svědčí bdělým, a vyžaduje, aby v dané lhůtě pohledávky vymáhal 

včas.67 Věřitel by si v tomto ohledu měl být vědom možnosti výkonu rozhodnutí či exekuce. Pro 

případ, že by dlužník získal po zrušení konkursu nový majetek, věřitel by měl v promlčecí lhůtě 

podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci, jinak jeho právo bude promlčeno. 

2.2.1.2 Shrnutí k následkům konkursu  

V úvodu tohoto oddílu byla vymezena otázka, jaké následky má řešení úpadku konkursem ve 

vztahu k částem pohledávek nebo celým pohledávkám, na které nebylo v konkursu plněno. 

Odpovědi lze shrnout do následujících závěrů: Ve vztahu k právnickým osobám má zrušení 

konkursu z důvodu zcela nepostačujícího majetku či po splnění rozvrhového usnesení za následek 

zánik právnické osoby, přičemž zaniknou i zbývající pohledávky, nebo jejich části, které nebyly 

v konkursu uspokojeny. V tomto případě se jedná o hmotněprávní následek pro obchodní partnery, 

který má přímý vliv na existenci jejich pohledávek. Existuje však výjimka. Tou je situace, kdy je 

možné uspokojit pohledávky ze zajištění. Další zvláštní situací je, pokud se objeví po zrušení 

konkursu dříve neznámý majetek. V prvém jmenovaném případě pohledávky nezaniknou, 

ve druhém znova vzniknou.  

V případě, že se jedná o zrušení konkursu z jiných důvodů než vyplývajících z § 308 odst. 1 

písm. c) a d) InsZ, nebo zrušení konkursu týkajícího se fyzické osoby, zánik pohledávek 

nenastane. Potom může věřitel podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci ve lhůtě 10 let po 

skončení konkursu. 

2.2.2 Reorganizace 

Z předchozího pododdílu vyplynulo, že konkurs z hmotněprávního hlediska bez dalšího nemá, 

i když v konečném důsledku může mít, následky ovlivňující existenci pohledávek, či výši plnění 

uspokojovaných pohledávek (z hlediska faktického takový vliv má). Oproti tomu reorganizace má 

 

66 Hásová, J. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1190. 

67 Dvořák, J., Švestka, J. In: Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1: Díl první: Obecná část. 2016. s. 54. 
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za cíl konvertovat dluhy společnosti na dluhy jiné tak, aby dlužník byl schopen je při zachování 

svého podnikání splnit. Toho lze dosáhnout různě (viz 1.2.3.2). Hlavní otázkou týkající se 

hmotněprávních následků pro obchodní partnery tedy je, co se stane s pohledávkami a právy 

věřitelů v důsledku řešení úpadku reorganizací.  

2.2.2.1 Účinnost reorganizačního plánu a její následky: zánik pohledávek a vznik nových 

Možný zánik pohledávek v důsledku konkursu nastává až s jeho zrušením, tedy v návaznosti 

na skončení řešení úpadku. Následky reorganizace ovlivňující pohledávky nastávají už 

v souvislosti s účinností reorganizačního plánu68, tedy v začátcích samotné realizace řešení.  

Ustanovení § 356 odst. 1 InsZ určuje: „Není-li tímto zákonem nebo reorganizačním plánem 

stanoveno jinak, zanikají účinností tohoto (pozn. autora: reorganizačního) plánu práva všech 

věřitelů vůči dlužníkovi, a to i v případě, že svou pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásili; 

za věřitele dlužníka se považují osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm 

stanovených, včetně rozsahu jejich práv.“ V obecném mimoinsolvenčním režimu by bylo možné 

situaci přirovnat k privativní novaci dle § 1902 OZ, přičemž úlohu dohody plní zákon v kombinaci 

s reorganizačním plánem. Důvodová zpráva tvrdí, že zákon v tomto ohledu nahrazuje dohodu.69 

Domnívám se ale, že tu nahrazuje svými účinky spíše reorganizační plán. Ten, a nikoliv zákon, 

totiž vymezuje novou povahu závazků. Občanský zákoník taktéž určí, že závazky je možno změnit 

či nahradit jinými závazky dohodou, tuto změnu však dle znění § 1902 OZ zakládá dohoda, nikoliv 

zákon. V insolvenčním řízení má účinky dohody právě reorganizační plán, a to v kombinaci se 

zákonem, který k jeho vytvoření subjekty řízení zmocňuje, ale zároveň obsahuje relativně kogentní 

úpravu pro jeho tvorbu. Dle Kozáka se jedná o dohodu sui generis.70 S takovým závěrem lze dle 

mého názoru taktéž souhlasit.  

Ustanovení § 356 odst. 1 InsZ je pro reorganizaci klíčové, protože činí z reorganizačního plánu 

titul změn s konstitutivními účinky pro práva třetích osob.71 Tím má být dosaženo účelu 

reorganizace. 

  

 

68 Ta nastává právní mocí rozhodnutí o jeho schválení, nebo později dle rozhodnutí soudu (§ 352 odst. 1 InsZ). 

69 Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) [online]. PSP ČR. 

2016 [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=1120&ct1=0. 

70 Kozák, J. In: Kozák, J. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 1245. 

71 Dančišin, M. In: Maršíková, J. a kol. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 2018. s. 770. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi


 

 

 

 

 

27 

Skupiny věřitelů 

Vliv na uspokojení nových pohledávek věřitelů má taktéž rozdělení věřitelů do skupin 

reorganizačním plánem. Ten totiž mění pohledávky nikoliv konkrétně pro jednotlivé věřitele nýbrž 

obecně pro skupiny věřitelů. V jednotlivých skupinách vymezených reorganizačním plánem musí 

být věřitelé, kteří mají zásadně shodné právní i hospodářské zájmy tak, aby řešení bylo spravedlivé 

(§ 337 odst. 1 InsZ). K takovému rozdělení může sloužit jako východisko rozdělení vymezené 

insolvenčním zákonem v obecné části (viz 2.1). Pokud některý z věřitelů nesouhlasí se skupinou, 

do které byl zařazen, může se bránit u insolvenčního soudu návrhem na přeřazení do jiné skupiny 

(§ 337 odst. 6 InsZ).   

U jednotlivých skupin je pak určen způsob (či poměr), kterým bude daná skupina uspokojena. 

Možnost ustanovení skupin věřitelů je relativně flexibilní, přičemž z reorganizačního plánu musí 

být vždy zřejmé, proč jsou konkrétní věřitelé v konkrétní skupině, a čím se odlišuje jejich 

pohledávka od pohledávek ostatních.72 V praxi soud posoudí, zda nejsou skupiny vytvořené uměle 

k poškození některých věřitelů [§ 348 odst. 1 písm. b) InsZ]. 

Neopomenutelné pohledávky a obrana věřitele 

Existuje několik oblastí pohledávek, které je nutné reorganizačním plánem bezpodmínečně 

pokrýt, jinak může dojít k nežádoucímu efektu na existující pohledávky věřitelů, nebo odmítnutí 

plánu soudem pro to, že nebudou splněny zákonné požadavky. Zejména půjde o pohledávky, které 

se nepřihlašují, pohledávky společníků dané zakladatelským právním jednáním, případně 

pohledávky z úmyslných opomenutí právních povinností. Dále je nutné plánem ošetřit i ostatní 

pohledávky, které mají být v nějaké formě zachovány, tedy obecné přihlašované pohledávky nebo 

zajištěné pohledávky. 

Vzhledem k tomu, že dle § 356 odst. 1 InsZ zaniknou všechny pohledávky, je nutné ošetřit 

osud pohledávek, které se nepřihlašují, tedy těch za majetkovou podstatu a jim na roveň 

postavených.  Pohledávky by měly být uhrazeny ještě před účinností reorganizačního plánu dle 

jejich splatnosti. Pokud z nějakého důvodu není možné uhradit tyto pohledávky před účinností 

reorganizačního plánu, je nutné je v plánu obsáhnout a uhradit ihned po schválení plánu soudem, 

případně dle dohody [§ 348 odst. 1 e) InsZ]. V případě, že by nedošlo k uhrazení či dohodě o 

těchto pohledávkách, soud reorganizační plán neschválí. Pokud soud plán schválí, a dlužník přesto 

pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené pohledávky neuhradí, může dojít 

v krajním případě k přeměně reorganizace na konkurs [363 odst. 1 písm. g) InsZ]. 

 

72 Maršíková, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou. 2019. s. 239-240. 
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Ustanovení § 353 odst. 3 InsZ taktéž připomíná, že je nutné v reorganizačním plánu vymezit 

změnu zakladatelského právního jednání, stanov nebo jiných vnitřních předpisů dlužníka. Podíly 

společníků jsou totiž na základě § 335 odst. 1 InsZ taktéž pohledávkami, které zaniknou s účinností 

reorganizačního plánu, nejsou-li v něm ošetřeny. To by vedlo k absurdní a nezákonné situaci, 

protože nemůže existovat obchodní korporace bez základního kapitálu a společníků nebo členů. 

Další oblastí, která by neměla být v reorganizačním plánu opomenuta, jsou pohledávky z 

úmyslných opomenutí právních povinností. Tuto skupinu zákon jako obligatorní výslovně 

nestanoví. Opomenutí těchto pohledávek by však mohlo vést k zamítnutí soudem, jelikož by 

mohlo vést k domněnce, že plán je veden nepoctivým záměrem [§ 348 odst. 1 písm. b) InsZ].73 

V ostatních případech záleží buďto na vůli věřitele spokojit se se změnou jeho práv nabízenou 

reorganizačním plánem a s tou také souhlasit, nebo na tom, zda v případě, že věřitel nesouhlasí, je 

reorganizační plán ve vztahu ke skupině věřitelů, která plán nepřijala, považován za spravedlivý 

(§ 349 odst. 1 InsZ). Plán totiž musí být přijat každou skupinou věřitelů [§ 348 odst. 1 písm. c) 

InsZ]. Tato podmínka však nemusí být splněna, pokud plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů 

[kromě skupiny, jejíž pohledávky nejsou plánem dotčeny (viz níže), plán je totiž považován 

vzhledem k této skupině vždy za spravedlivý] a vůči zbytku věřitelů je plán považován za 

spravedlivý, zajišťuje rovné zacházení s pohledávkami v rámci skupin a lze důvodně 

předpokládat, že plán nepovede k dalšímu úpadku či likvidaci, ledaže je likvidace plánem 

předpokládána (§ 348 odst. 2 InsZ). 

Pro zajištěné věřitele, z nichž každý představuje samostatnou skupinu (§ 337 odst. 2 InsZ), je 

plán považován za spravedlivý, pokud mají obdržet „stejný nebo obdobný druh zajištění, v témže 

pořadí, ke stejnému nebo obdobnému majetku dlužníka, případně k jinému majetku dlužníka 

nejméně stejné hodnoty, stanovené ke dni účinnosti reorganizačního plánu a obdržet plnění, jehož 

současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu se bude rovnat nejméně hodnotě zajištění 

stanovené ve znaleckém posudku“ (§ 349 odst. 1 InsZ). Pro nezajištěné věřitele bude plán 

považován za spravedlivý, pokud obdrží plnění „jehož současná hodnota ke dni účinnosti 

reorganizačního plánu není nižší než jmenovitá hodnota jeho zjištěné pohledávky s úrokem ke dni 

 

73 Oproti tomu při řešení úpadku oddlužením zmíněné dluhy zákonodárce neopomněl (viz § 416 odst. 1 InsZ). U 

reorganizace je otázkou, zda toto opomenutí zákonodárce je nevědomé, či záměrné, jelikož počítá s ošetřením 

v reorganizačním plánu a s pojistkou spočívající ve schvalování plánu soudem. (Richter, T. Insolvenční právo. 2017. 

s. 516-518.) 



 

 

 

 

 

29 

účinnosti reorganizačního plánu, nebo jestliže podle něj žádný z věřitelů, jehož pohledávka je 

podřízena pohledávkám takové skupiny, neobdrží žádné plnění“ (§ 349 odst. 2 InsZ). 

Vůči členům a společníkům dlužníka je zase ve vztahu k jejich pohledávce vyplývající z účasti 

ve společnosti nebo členství v družstvu (§ 335 InsZ) považován plán za spravedlivý, pokud plnění, 

které obdrží, je nejméně takové plnění, které by se mu dostalo, pokud by úpadek byl řešen 

konkursem, a následně proběhla likvidace (§ 349 odst. 3 InsZ). 

Také může existovat skupina věřitelů, jejíž pohledávky nebudou reorganizačním plánem 

dotčeny. Skupina nedotčených věřitelů se vždy pokládá za skupinu, která reorganizační plán 

přijala (§ 347 odst. 4 InsZ). Pohledávky, které nemají být reorganizačním plánem dotčeny v něm 

taktéž musí být vyznačeny.  

Dále je také nutné vzít v úvahu skutečnost, že pokud některé z pohledávek budou bezdůvodně 

vynechány, soud by nemusel plán schválit z důvodu, že je veden nepoctivým záměrem [§ 348 odst. 

1 písm. b) InsZ].  

Pokud tedy reorganizační plán vede k uspokojení výše uvedených skupin pohledávek, věřitelé 

ho přijmou, nebo je považován za spravedlivý, a není veden nepoctivým záměrem, je splněna 

podmínka pro schválení plánu týkající se vymezení pohledávek.  Pokud by i přes nesplnění těchto 

podmínek byl organizační plán schválen, a má-li věřitel za to, že mu bylo reorganizačním plánem 

ukřivděno, protože nebyly splněny zákonné podmínky, může podat proti rozhodnutí o schválení 

reorganizačního plánu odvolání. Věřitel si však musí být vědom toho, že odvolání proti rozhodnutí 

o schválení reorganizačního plánu je oprávněn podat jen v případě, že hlasoval proti jeho přijetí 

(§ 350 odst. 1 InsZ). 

2.2.2.2 Následky reorganizace pro třetí osoby 

Reorganizační plán nepůsobí pouze vůči věřitelům. Působí taktéž vůči třetím osobám, které 

mají práva k majetku v majetkové podstatě. O rozsahu práv, na něž působí následky účinků 

reorganizačního plánu, v literatuře panují rozpory.  

Insolvenční zákon v § 356 odst. 2 InsZ velmi obecně stanoví, že účinnost reorganizačního 

plánu má za následek zánik práv třetích osob k majetku v majetkové podstatě a tato práva naopak 

náleží osobám uvedeným v reorganizačním plánu, ledaže reorganizační plán stanoví jinak. 

Ustanovení pravděpodobně míří zejména na práva zajištěných věřitelů k majetku v majetkové 

podstatě, která mohou být reorganizačním plánem změněna v zájmu reorganizace.74 Dle znění 

ustanovení § 356 odst. 2 InsZ však zaniknou všechna práva třetích osob k majetkové podstatě.  

 

74 Kozák, J. In: Kozák, J. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 1245-6. 
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Doslovný výklad tohoto ustanovení je dle Richtera v rozporu s principy fungování 

soukromého práva, zejména se zásadou ochrany soukromých subjektivních práv nabytých v dobré 

víře i principem právní jistoty vyplývajícího z čl. 1 odst. 1 Ústavy.75 Reorganizační plán nemůže 

vést k nekompenzovanému vyvlastnění práv všech osob, včetně těch, které ani nejsou považovány 

za věřitele dlužníka, pokud nabyly práva zákonným způsobem. Richter v tomto ohledu nabízí 

výklad, který je v souladu se zásadami soukromého práva a je ústavně konformní. Ustanovení 

§ 356 odst. 2 InsZ by se mělo týkat pouze „práv osob, 1) jež jsou pro účely insolvenčního řízení 

věřiteli oprávněnými uplatňovat vůči dlužníku pohledávky (§ 356 odst. 1 InsZ), 2)  které, ač 

takovými věřiteli nejsou v reorganizačním plánu s příslušnou změnou svých práv k majetku 

majetkové podstaty vysloví svůj souhlas (§ 356 odst. 4 InsZ) a pochopitelně případně též osob, 

jejichž majetek byl do majetkové podstaty zahrnut, jelikož transakci, kterou jej nabyly, bylo 

úspěšně odporováno dle § 240 až 242.“76 

Dančišin oproti tomu má za to, že opravdu zaniknou všechna práva, a to včetně např. závazků 

z nájemních či leasingových smluv, resp. práv a povinností z nich vyplývajících.77 Tento výklad, 

přes to, že je jazykově nejpřesnější, nebere ale v potaz Richterem nabízené námitky, jako rozpor 

s ústavností. Richter navíc namítá, že se Dančišin nevypořádává s úpravou nesplněných smluv. 

Nemám však za to, že by bylo třeba vypořádávat vzájemný vztah těchto dvou institutů. Úprava 

nesplněných smluv platí při reorganizaci přiměřeně, jako při konkursu. Pokud ustanovení § 253–

260 InsZ týkající se nesplněných smluv určí, že okamžik rozhodnutí insolvenčního správce o 

pokračování, nepokračování či výpovědi smluv se vztahuje k prohlášení konkursu, tomuto 

okamžiku u reorganizace odpovídá rozhodnutí o povolení reorganizace (§ 4 odst. 2 InsZ). Práva 

však zanikají až s účinností reorganizačního plánu. Pokud je tedy rozhodnuto o povolení 

reorganizace, lze v tomto okamžiku vypořádat nesplněné smlouvy. Následně, když je schválen 

reorganizační plán, práva z nesplněných smluv jsou 1) buďto vypořádána, nebo 2) musí být 

zahrnuta v reorganizačním plánu tak, aby ho soud mohl pokládat za vedený poctivým záměrem, 

jestliže ke schválení reorganizačního plánu (jeho účinnosti) dojde dříve, než dojde k vypořádání 

práv z nesplněných smluv [(§ 348 odst. 1 písm. b)]. Pokud zákonná úprava dává možnost 

insolvenčnímu správci nesplněné smlouvy vypořádat a ten tak neučiní, domnívám se, že je na 

 

75 Mikule, V., Suchánek, V. In: Sládeček a kol. Ústava České republiky: komentář. 2016 s. 9; Dvořák, J., Švestka, J. 

In: Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1: Díl první: Obecná část. 2016. s. 53. 

76 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 521. 

77 Dančišin, M. In: Maršíková, J. a kol. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 2018. s. 771. 



 

 

 

 

 

31 

soudu, aby využil pravomoci, kterou ve vztahu k reorganizačnímu plánu má, případně může 

nastoupit odpovědnost insolvenčního správce dle § 37 InsZ, pokud porušením povinnosti 

postupovat s odbornou péčí poškodí věřitele nebo třetí osoby. 

Řešení nabízené Richterem je v kontextu práva insolvenčního i soukromého komplexnější. 

Nebere však v potaz skutečnost, že insolvenční řízení ze své podstaty vede k omezení práv a jejich 

zániku ve prospěch řešení dlužníkovy situace. Na tomto principu stojí i v oddíle 2.2.1 popsaný 

institut zániku pohledávek v konkursu nebo např. zánik práv váznoucích na majetku v majetkové 

podstatě v důsledku jejího zpeněžení (§ 285 InsZ) či osvobození od dluhů v oddlužení (viz 

2.2.3.1). Ostatně na tomto principu stojí i institut zániku pohledávek s účinností reorganizačního 

plánu a proces sanace v insolvenčním řízení. Dle Smrčky je tento zánik práv ustanovením, které 

upevňuje princip reorganizace. 78 

Předpokládám, že vzhledem k formulaci, že práva třetím osobám zanikají a vznikají osobám 

uvedeným v reorganizačním plánu, chtěl zákonodárce spíše zdůraznit, že pokud určité skutečnosti 

mají být účinné i po účinnosti reorganizačního plánu, měly by v něm být obsaženy. Zákonná 

formulace je však poměrně nešťastná a měla by lépe vystihovat, která práva bez dalšího zaniknou, 

nebo vymezit podmínky takového zániku např. tak, jak navrhuje Richter. Další možností by bylo 

lépe vymezit práva, která nezaniknou či práva, která musí být obsažena v reorganizačním plánu, 

aby bylo možné ho schválit.  

Problémem, který zde může být taktéž spatřován při výkladu dovozujícím, že zaniknou 

všechna práva třetích osob, je skutečnost, že třetí osoba nemá způsob, kterým by se mohla 

takovému zániku bránit. Zákon jí k tomu, pokud není v postavení věřitele, ve vztahu k tomuto 

zániku práv nenabízí žádné právní prostředky.  

2.2.2.3 Výjimka ze zániku práv věřitelů a třetích osob 

Existující výjimka z výše popsaného pravidla vychází z práva Evropské unie. Výjimku 

k zániku práv v případě přeshraničního prvku stanoví čl. 8 nařízení 2015/848, který určuje, že 

insolvenčním řízením nemohou být dotčena věcná práva věřitelů nebo třetích osob, pokud se 

vztahují k majetku dlužníka, který se nachází na území třetího státu. V takovém případě se 

pravidlo zániku práv neuplatní. Je to z důvodu zachování právní jistoty u závazků, které mají tento 

přeshraniční prvek.79 Za „věcná práva“ ve smyslu čl. 8 se považují všechna práva zapsaná ve 

veřejném seznamu a vymahatelná vůči třetím osobám, na základě kterých může být věcné právo 

 

78 Smrčka, L. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1281. 

79 Hásová, J., Moravec, T. Insolvenční řízení. 2018. s. 249-253. 
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nabyto. Demonstrativně pak čl. 8 nařízení 2015/848 uvádí: 1) právo majetek zcizit nebo jej nechat 

zcizit a dosáhnout z tohoto majetku uspokojení z výnosu nebo příjmu, zejména na základě 

zástavního práva nebo hypotéky, 2) výhradní právo na uspokojení pohledávky, zejména právo 

zajištěné zástavním právem vztahujícím se k této pohledávce nebo postoupením pohledávky jako 

záruky, 3) právo žádat vydání nebo navrácení majetku na každém, v jehož držbě se nachází nebo 

kdo jej užívá proti vůli oprávněného, 4) věcné právo k výnosu z majetku. 

2.2.2.4 Následky týkající se pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují 

Zákon v případě reorganizace taktéž stanoví, co se stane s pohledávkami, které se v důsledku 

insolvenčního řízení neuspokojují (§ 170 InsZ) a dává možnost je na základě reorganizačního 

plánu uspokojit.  

Ustanovení § 359 InsZ určuje, že nezanikají pouze pohledávky, které se v insolvenčním řízení 

uspokojují, ale také pohledávky, které se neuspokojují (viz 2.1.1.3), ledaže jde o mimosmluvní 

sankce.  Reorganizační plán může určit jinak. Ustanovení se může zdát mírně nadbytečné 

vzhledem k tomu, že § 356 odst. 1 InsZ dává zaniknout všem pohledávkám. Rozdíl je v tom, že 

dle § 356 odst. 1 InsZ pohledávky a práva zanikají účinností reorganizačního plánu. Pohledávky 

dle § 359 InsZ zanikají dle zákonné dikce už přijetím reorganizačního plánu. Z dikce zákona však 

není úplně zřejmé, co zákonodárce zamýšlel „přijetím“ reorganizačního plánu. Odborná literatura 

se v této otázce taktéž neshoduje ve výkladu. Jeden z názorů je, že pohledávky dle § 359 InsZ 

zanikají až účinností reorganizačního plánu, přičemž zákonodárce chybně uvedl slovo přijetím. 

Všechny ostatní účinky plánu jsou totiž spojeny s jeho účinkem. Opačný výklad by údajně mohl 

vést k nekonzistentnosti reorganizace.80 Další názor vyjadřuje, že pohledávky zaniknou 

schválením reorganizačního plánu soudem, přičemž přijetí je jen nepřesné vyjádření „schválení 

soudem“.81 Možnost, že by „přijetím“ zákonodárce zamýšlel okamžik přijetí reorganizačního 

plánu věřiteli není pravděpodobná, jelikož dle § 350 odst. 3 InsZ je možné reorganizační plán do 

rozhodnutí soudem o schválení měnit nebo vzít zpět. Nemusí se tedy jednat se o finální dokument, 

který později nabyde účinnosti. Vzhledem k tomu, že § 359 InsZ dává možnost upravit osud 

neuspokojovaných pohledávek v reorganizačním plánu, byl by zánik pohledávek před schválením 

plánu soudem předčasný.  

Mám za to, že druhý výše jmenovaný názor vystihuje záměr zákonodárce. Kdyby totiž 

zamýšlel spojit zánik předmětných pohledávek s účinky reorganizačního plánu, mohl to vyjádřit 

 

80 Kozák, J. In: Kozák, J. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 1253. 

81 Hásová, J., Moravec, T. Insolvenční řízení. 2018. s. 216. 
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stejně jako v předchozích ustanoveních týkajících se účinků reorganizačního plánu. Navíc, 

pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují, mohou mít odlišný okamžik zániku už 

právě kvůli skutečnosti, že se v insolvenčním řízení standardně neuspokojují. Není tedy nutné je 

„zachovávat“ až do účinnosti reorganizačního plánu, pokud by následně stejně zanikly s ostatními 

pohledávkami nevymezenými v reorganizačním plánu. Nad to, kdyby zákonodárce zamýšlel 

zakotvit stejný režim jako pro ostatní uspokojované pohledávky, mohl zařadit ustanovení již do 

§ 356 InsZ, nikoliv zdůraznit odlišnost ustanovením jiného paragrafu.  

Účelem ustanovení je dát tvůrci reorganizačního plánu možnost uspokojit i pohledávky, které 

by jinak nebylo možné v insolvenčním řízení uspokojit. Motivací pro takové chování může být 

například zvýšená pravděpodobnost přijetí plánu. Věřitelé totiž budou spíše hlasovat pro, budou-

li alespoň částečně uspokojeny i jejich pohledávky, které by jinak uspokojeny nebyly.82  

2.2.2.5 Následky pro spoludlužníky a ručitele dlužníka 

Reorganizační plán v okamžiku účinnosti dává zaniknout pohledávkám původním a nechává 

vzniknout pohledávkám novým, v plánu vymezeným. Otázkou, která v souvislosti s takovým 

zánikem taktéž vyvstává, je, co se stane s pohledávkami věřitelů vůči spoludlužníkům dlužníka (u 

společných dluhů a pohledávek) a vůči ručitelům dlužníka v případě, že dluh je zajištěn ručením.  

To proto, že dle občanského zákoníku, pokud plní jeden ze spoludlužníků, pohledávka zaniká vůči 

spoludlužníkům všem (§ 1872 odst. 1 OZ). U ručení zase hraje roli princip akcesority. Ručit lze 

jen na existující pohledávku. Pokud hlavní pohledávka zanikne, spolu s ní zanikne i ručení (§ 2026 

odst. 1 OZ).  Ustanovení § 356 odst. 3 InsZ však určí, že práva věřitelů vůči spoludlužníkům a 

ručitelům dlužníka jsou organizačním plánem nedotčena.  

Společné dluhy 

Občanský zákoník obsahuje pravidlo vymezené § 1872 odst. 2 OZ, které stanoví, že zvláštní 

ujednání mezi věřitelem a spoludlužníkem nejsou účinná vůči ostatním spoludlužníkům. To 

znamená, že pokud se věřitel a spoludlužník dohodnou na rozdílných podmínkách závazku, než 

bylo dříve ujednáno, nepůsobí takové ujednání vůči ostatním spoludlužníkům, ale pouze mezi 

osobou věřitele a příslušného spoludlužníka. To se týká i jiného způsobu zániku dluhu, než je 

splněním. Dluh vždy zanikne pouze vůči konkrétnímu spoludlužníkovi.83 Toto pravidlo přiměřeně 

odpovídá i pravidlu vymezenému § 356 odst. 3 InsZ. Účinnost reorganizačního plánu sice není 

 

82 Dančišin, M. In: Maršíková, J. a kol. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 2018. s. 774. 

83 Kindl, M. In: Švestka, J. a kol. Občanský zákoník: Komentář: Svazek V. (§ 1721-2520). 2014. s. 310. 
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zvláštním ujednáním mezi dlužníkem a věřitelem, nicméně obdobně se jedná o zánik dluhu vůči 

konkrétní osobě dlužníka na základě jiné skutečnosti, než je splnění. Konkrétně jde o zánik ve 

vazbě na osobu dlužníka, nikoliv na závazek jako takový. Pravidlo § 356 odst. 3 InsZ tak odpovídá 

běžnému mimoinsolvenčnímu režimu pouze s tím rozdílem, že insolvenční zákon adaptuje toto 

pravidlo pro situaci eventuální v insolvenčním řízení. 

Ručení a další druhy zajištění dle občanského zákoníku 

Podobné podmínky, jako u spoludlužníků, vymezuje § 356 odst. 3 InsZ i ručitelům dlužníka. 

Ti totiž musí plnit bez ohledu na to, zda jejich ručením zajištěný dluh zanikl či ne. Jedná se o 

situaci analogickou k výjimce ze zániku pohledávek v konkursu (viz 2.2.1.1). Reorganizační plán 

zapříčiní zánik pohledávky, ale pouze ve vztahu k určité osobě, nikoliv ve vztahu k dluhu jako 

takovému, pokud ručitel dluh plnit může. Stejně jako u konkursu, účelem je možné splnění dluhu, 

který byl zajištěný, a to z toho důvodu, že právě k tomuto účelu zajištění dluhu slouží. Oním 

účelem je uspokojení pohledávky za dlužníkem, pokud sám není plnění schopný. 

Výše popsané pravidlo § 356 odst. 3 InsZ má za následek, že vymezení nových pohledávek a 

zánik starých nemá vliv na možnost vymáhání pohledávek z ručení poskytnutého třetími osobami 

a společných dluhů. Extenzivním výkladem je možné toto pravidlo kromě ručení a společných 

dluhů vztáhnout také na další druhy zajištění majetkem třetích osob, který nenáleží do majetkové 

podstaty (např. zástavní právo). Princip a účel těchto druhů zajištění je totiž obdobný.84  

Argumentem podporujícím tuto úpravu může být kromě splnění účelu zajištění taktéž 

namítaná komplikovanost řešení, která by byla důsledkem nutnosti vypořádávat v rámci 

reorganizačního plánu i práva vůči třetím osobám, které ani nemusí být účastníky insolvenčního 

řízení.85  

Nad výše uvedené, aby bylo možné vymáhat plnění z ručení a od spoludlužníků, věřitel se 

nemusí stát přihlášeným věřitelem, jelikož jeho právo je možné uspokojit třetí osobou a netýká se 

majetku v majetkové podstatě.86 To je další výhoda pro věřitele, kteří využijí pro zajištění svých 

pohledávek majetek třetích osob. Regresní nároky třetích osob ze zajištění jejich majetkem vůči 

 

84 Dančišin, M. In: Maršíková, J. a kol. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 2018. s. 771. 
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dlužníkovi budou naopak uspokojovány ve výši stanovené reorganizačním plánem, jelikož 

v takovém případě se jedná o „standardní“, reorganizací změněné pohledávky.87  

V tomto pododdíle uvedený závěr opět potvrzuje výše zmíněné tvrzení, že pro případ 

insolvenčního řízení je pro obchodního partnera velmi výhodné, aby byl dluh zajištěn majetkem 

třetí osoby odlišné od dlužníka. Popřípadě, aby měl dlužník spoludlužníka, jehož existence činí 

závazek solidárním. Pokud v tomto případě za obchodního partnera považujeme spoludlužníka 

nebo ručitele dlužníka, ti by si měli být zase vědomi toho, že v případě zániku pohledávek 

v důsledku účinnosti reorganizačního plánu jejich povinnosti vyplývající z ručení nebo společného 

dluhu nadále trvají. 

2.2.2.6 Následky nevydařené reorganizace 

I když je reorganizace povolena a reorganizační plán schválen soudem, ne vždy skončí 

ideálním zamýšleným způsobem, tedy úspěšným provedením reorganizace. Vzhledem k výše 

popsaným následkům, které jsou spojeny právě s účinky reorganizačního plánu, bude nutné se při 

nevydařeném skončení reorganizace s těmito účinky vypořádat.  

Zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu 

Zákon dává soudu možnost do 6 měsíců zrušit dle § 362 odst. 1 InsZ rozhodnutí o schválení 

reorganizačního plánu „zjistí-li, že některému věřiteli byly poskytnuty zvláštní výhody, aniž s tím 

ostatní věřitelé stejné skupiny souhlasili, nebo že schválení reorganizačního plánu bylo dosaženo 

podvodným způsobem.“ Takovým podvodným jednáním bude například podvodné jednání 

v souvislosti s opatřováním souhlasu věřitelů s reorganizačním plánem.88 Stejně tak ve druhém 

odstavci téhož ustanovení zákon opravňuje soud rozhodnutí zrušit do 3 let v případě, že schválení 

reorganizačního plánu bylo dosaženo trestným činem, za který byl pravomocně odsouzen dlužník, 

jeho statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, nebo v případě, že takový trestný čin podstatně 

zkrátil věřitele. Takovým trestným činem může být například trestný čin Pletichy v insolvenčním 

řízení dle § 226 TZ. 

Zrušení reorganizačního plánu zakládá věřitelům bez dalšího možnost požadovat plnění dluhů 

i uplatňovat jiná práva, která měli před schválením reorganizačního plánu. Zároveň ale zákon určí, 

že práva věřitelů a třetích osob založená plánem nejsou jeho zrušením dotčena (§ 362 odst. 3 InsZ). 

Možnost požadovat původní plnění se pravděpodobně nejjednodušeji uplatní u obecných 

 

87 Dančišin, M. In: Maršíková, J. a kol. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 
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nezajištěných pohledávek. Problematičtější může být vypořádání u pohledávek zajištěných, u 

nichž reorganizačním plánem byla změněna práva sloužící k zajištění, pokud má být možné 

vymáhat původní pohledávky, zároveň ale zachovat nedotčená práva založená reorganizačním 

plánem.89  

Zákonodárce starost s vypořádáním této nejednoduché situace nechává na soudu. Tomu zákon 

v onom případě ukládá povinnost přijmout opatření, která chrání oprávněné zájmy věřitelů (§ 362 

odst. 3 InsZ).90 Po určité době v dané lhůtě toto může být značně komplikovaná situace. Ideální 

by bylo, kdyby zákonodárce ustavil alespoň obecná pravidla pro situaci, kdy k rozhodnutí soudu 

o zrušení reorganizačního plánu dojde. Otázkou však je, zda je to vzhledem k možné 

komplikovanosti situace vůbec možné. Zároveň je ale v současném stavu přenášena odpovědnost 

ze zákonodárce na soud, který musí takto komplikovanou situaci řešit bez jasných pravidel.91 

Zákonné ustanovení je totiž velmi obecně a ne příliš šťastně formulováno, když na jednu stranu 

umožňuje nárokovat plnění původních dluhů a jiných práv, ale zároveň zachovává práva založená 

reorganizačním plánem. Lze akceptovat, že na jednu stranu je nutné obnovit původní nároky, 

protože plán je zrušen. Zároveň je zde očividná snaha zákonodárce chránit práva nabytá v dobré 

víře. Bohužel mám ale za to, že dosáhnout obou těchto cílů najednou v dané situaci není možné. 

Zákonodárce by se měl tedy rozhodnout, který z těchto cílů preferuje. Navrhuji, aby upravil 

formulaci § 363 odst. 3 InsZ, ve kterém stanoví, že práva věřitelů a třetích osob nejsou zrušením 

plánu dotčena, na mírnější formulaci, která soudu ukládá v případě nutnosti vypořádat tato práva, 

ale primárně je ruší. Tak ostatně byl účel ustanovení § 363 InsZ pravděpodobně zamýšlen, 

vzhledem k postavení, do kterého soud staví. V současnosti mám však za to, že ustanovení je 

formulováno velmi vágně. 

K výše uvedenému je nutno dodat, že samotné porušení reorganizačního plánu nezakládá 

možnost reorganizační plán zrušit. Porušení povinností vycházejících z reorganizačního plánu 

zakládá právě a pouze porušení nových povinností stanovených reorganizačním plánem a z toho 

plynoucí následky. Jako obranu proti neplnění těchto povinností dlužníkem dává zákon věřiteli 

možnost vymáhat po účinnosti reorganizačního plánu pohledávky z něho vyplývající soudním 

výkonem rozhodnutí (exekucí), pokud dlužník dle plánu neplní (§ 360 InsZ). Výkon rozhodnutí 

 

89 Bílková, E., Strnad, P. Neúspěšná reorganizace a její dopad na pohledávky věřitelů. Právní rozhledy. 2011. s. 60-

63; Kozák, J. In: Kozák, J. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 1258. 

90 Smrčka, L. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1286-1287. 

91 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 520. 
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(exekuci) nelze do účinnosti reorganizačního plánu vzhledem ke kolektivní povaze insolvenčního 

řízení od zahájení řízení provést, po rozhodnutí o úpadku ani nařídit [§ 109 odst. 1 písm. c) a 

§ 140e InsZ]92. S účinností reorganizačního plánu se možnost podat návrh na provedení výkonu 

rozhodnutí (exekuce) opět otevírá. V krajním případě může dojít k přeměně na konkurs, pokud je 

porušení povinností stanovených reorganizačním plánem podstatné (viz níže) (§361 odst. 3 

InsZ).93  

Ustanovení § 362 InsZ tedy dává soudu možnost zrušit reorganizační plán v případě, že ho 

bylo dosaženo nepoctivě nebo trestnou činností, záměrně však opomíná možnost plán zrušit pro 

porušení podmínek reorganizačního plánu samotného. To je z toho důvodu, že reorganizační plán 

má za důsledek privativní novaci. Obtížné bude pro soud vypořádat práva a povinnosti založené 

reorganizačním plánem, které je na jednu stranu nutné zachovat, a na druhou stranu je možné 

vyžadovat ty, které existovaly před účinností reorganizačního plánu. V praxi tato situace však 

nastává málokdy, pokud vůbec.94 

Přeměna reorganizace na konkurs 

Jedním z možných zakončení reorganizace je také přeměna reorganizace na konkurs, jak bylo 

naznačeno výše. Zákon podává v § 363 InsZ výčet skutečností, které mají za následek rozhodnutí 

o přeměně reorganizace na konkurs. Takovou skutečností může být před rozhodnutím o schválení 

reorganizačního plánu např. podání návrhu dlužníka na přeměnu v konkurs, nesestavení 

reorganizačního plánu ve stanovené lhůtě či neschválení plánu soudem. Po soudním rozhodnutí o 

schválení reorganizačního plánu může být důvodem přeměny neplnění podstatných povinností 

stanovených plánem nebo skutečnost, že nebude možné podstatnou část plánu plnit, dále neplnění 

na úroky ze zajištěných pohledávek s měsíční splatností dle § 171 odst. 4 InsZ, neuhrazení 

pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených, popřípadě zastavení podnikání 

dlužníka, které dle reorganizačního plánu mělo pokračovat. Neurčitý pojem „podstatné 

povinnosti“ uvedený výše může zahrnovat například spolupráci s insolvenčním správcem či 

 

92 S výjimkou pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených, nejsou-li plněny včas a v plné výši 

(§ 203 odst. 1 a 5 InsZ). 

93 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 519-520. 

94 Arabasz, J., Boguský, P. In: Sprinz, P. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 942. 
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věřitelským výborem při jejich dohledu nad výkonem reorganizace (§ 354 a § 355 InsZ)95 nebo 

nesplnění podstatné části dluhů vymezených reorganizačním plánem.96  

Následkem rozhodnutí o přeměně reorganizace na konkurs je dle § 363 odst. 5 InsZ skutečnost, 

že nastávají účinky konkursu, pokud soud nestanoví podmínky přeměny jinak. Pokud k takovému 

rozhodnutí dojde před účinností reorganizačního plánu, nepanují nejasnosti týkající se pohledávek 

a jiných práv, jelikož ty zůstaly zachovány původní, reorganizačním plánem nezměněné. Zákon 

ale nestanoví, co se stane s pohledávkami, které byly reorganizačním plánem změněny, resp. 

nahrazeny pohledávkami novými, jako je tomu při rozhodnutí o zrušení reorganizačního plánu dle 

§ 363 odst. 3 InsZ, kdy zrušením je možné požadovat plnění, které věřitelům náleželo před 

účinností reorganizačního plánu. Při přeměně totiž zákon nestanoví ani zrušení reorganizačního 

plánu, ani co se stane s pohledávkami reorganizačním plánem založenými.  

Pokud by na situaci přeměny byla aplikována úprava stejné povahy jako na zrušení 

reorganizačního plánu, v konkursu by se uspokojovaly pohledávky, které existovaly před účinností 

reorganizačního plánu (pokud by soud nevymezil jiná pravidla). To z dikce zákona nevyplývá. 

Není však jasné, zda to byl zákonodárcův úmysl, nebo opomenutí. Z této skutečnosti vyplývá, že 

účinky reorganizačního plánu by zůstaly beze změny, jen by bez dalšího nastaly účinky konkursu 

(opět pokud soud neurčí jinak).  

Zákon o konkursu a vyrovnání obsahoval ustanovení, které určovalo, že při obdobném 

nesplnění vyrovnání97 pozbývají účinnosti „slevy a jiné výhody poskytnuté ve vyrovnání 

dlužníkovi, a to u všech věřitelů“ (§ 64 ZKV). Obdobné ustanovení však insolvenční zákon 

neobsahuje. Z výše popsaného vyplývá, že účinky reorganizačního plánu na pohledávky věřitelů 

opravdu zůstanou zachovány a zároveň se následně budou změněné pohledávky uspokojovat 

v konkursu. Takové řešení má své výhody i nevýhody. Výhodou je skutečnost, že se soud nemusí 

hluboce vypořádávat se situacemi vyplývajícími z již splněných dluhů, např. převody práv na třetí 

osoby, které by se prakticky špatně vracely do původního stavu a zároveň by taková úprava vedla 

k právní nejistotě třetích osob. Nevýhodou potom je, že pohledávky se při přeměně uspokojují jen 

 

95 Kozák, J. In: Kozák, J. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 1261. 

96 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 4. 2012, spis. zn. 2 VSPH 1514/2011-B-49. Dlužnice se odvolala proti 

rozhodnutí soudu 1. stupně, který přeměnil v souladu s § 363 odst. 1 písm. d) InsZ její reorganizaci v konkurs, a to 

z toho důvodu, že neplnila dluhy v souladu s reorganizačním plánem. Věcné argumenty ve smyslu důvodů, pro které 

dlužnice nemohla plnit z hlediska Vrchního soudu v Praze nebyly relevantní a ten původní usnesení stanovující 

přeměnu reorganizace v konkurs usnesením potvrdil. 

97 Pokud vyrovnání považujeme za obdobu reorganizace. 
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do výše a způsobem určeným v reorganizačním plánu, takže pohledávky mohou být snížené, nebo 

dokonce mohou být práva změněna tak, že další uspokojení v konkursu nebude vůbec možné. Za 

příklad lze uvést přeměnu pohledávky na právo věřitele na nabytí účasti v nově založené 

společnosti.98 

Při uznání skutečnosti, že zákonodárce nezahrnul zrušení reorganizačního plánu do úpravy 

týkající se přeměny na konkurs a při nedostatku argumentů pro zrušení nelze než konstatovat, že 

v konkursu se budou vypořádávat pohledávky určené reorganizačním plánem. Toto řešení se na 

jednu stranu může jevit jako nespravedlivé, jelikož věřitel přijímá reorganizační plán 

s očekáváním, že bude plněn, přičemž následně je řešen úpadek konkursem, a navíc ještě 

s pohledávkami v upravené podobě. Domnívám se ale, že takové řešení může být i správné, jelikož 

úpadek je obecně situací s velmi nejistým výsledkem a věřitel s jistou mírou nejistoty musí počítat 

i při přijímání reorganizačního plánu. Bylo by nicméně vhodné, aby zákonodárce specifikoval, zda 

při přeměně reorganizace na konkurs mají být účinky reorganizačního plánu zachovány, či ne. 

Stávající vymezení nemusí být v tak zásadní situaci dostatečným vodítkem pro interpretaci. 

2.2.2.7 Shrnutí k následkům reorganizace 

Insolvenční zákon spojuje s účinky reorganizačního plánu pro dlužníkovy obchodní partnery 

poměrně výrazné hmotněprávní následky. Pohledávky a práva věřitelů, které věřitelé měli do 

účinnosti reorganizačního plánu, totiž zaniknou a vzniknou nové pohledávky nebo jiná práva, která 

jsou vymezená spolu s dalšími podmínkami jejich plnění v reorganizačním plánu. Dále 

insolvenční úprava vymezuje v důsledku reorganizace také zánik všech práv třetích osob ve vztahu 

k majetku náležejícího do majetkové podstaty. Přitom je ale nutné vzít v úvahu skutečnost, že 

povinnosti spoludlužníků a ručitelů dlužníka (popř. dalších poskytovatelů zajištění), které 

vyplývají z předmětných vztahů se zánikem pohledávek, kterých se ručení a dlužnická solidarita 

týká, nezaniknou. 

 Vyjmenované následky spočívající v záměně pohledávek za pohledávky nové může vést ke 

značné komplikovanosti v situaci, kdy reorganizace nedosáhne kýženého účelu. I přes skutečnost, 

že zákon pro situace, kdy je reorganizační plán zrušen, nebo je reorganizace konvertována na 

konkurs, stanovuje určitá pravidla, ne vždy jsou tato pravidla stanovena jasně a srozumitelně. 

Zákonodárce tak nechává prostor pro vypořádání možných nesrovnalostí soudu. Současná úprava 

 

98 Bílková, E., Strnad, P. Neúspěšná reorganizace a její dopad na pohledávky věřitelů. Právní rozhledy. 2011. s. 60-

63. 
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tak přes to, jak zásadní vliv má na pohledávky věřitelů, nechává velký prostor pro výklad, a svou 

neurčitostí může vést pro obchodní partnery dlužníka k nejistým výsledkům.  

2.2.3 Oddlužení 

Oddlužení je dalším ze sanačních způsobů řešení úpadku. Může proběhnout dvěma způsoby: 

zpeněžením majetkové podstaty nebo splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty.  

Obě formy, ač jsou procesně odlišné, vedou ke stejnému výsledku, a to k osvobození dlužníka od 

placení možného zbytku pohledávek (tj. jeho dluhů) (viz 1.2.3.3). To je také nejzásadnějším 

hmotněprávním následkem oddlužení. Podstatnou otázkou tedy je: co se s dluhy stane, pokud je 

dlužník od jejich placení osvobozen? A jaké to má následky pro věřitele?  

2.2.3.1 Následky osvobození od placení pohledávek 

Insolvenční zákon v ustanovení § 414 určuje, že po splnění oddlužení osvobodí soud dlužníka 

od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.99 

Z hmotněprávního hlediska je v tomto směru podstatné, jaký vliv má na pohledávky formulace 

„osvobození od placení pohledávek“. Pomocí jazykového výkladu lze dojít k závěru, že nedojde 

k jejich zániku, jelikož zákon pro zánik pohledávek v ostatních případech (konkurs, reorganizace) 

volí výlučně slovo „zánik“. Toto řešení lze potvrdit i historickým výkladem. Dle ustanovení § 63 

odst. 1 ZKV zanikala část dluhu, k jejímuž plnění nebyl dlužník povinen dle vyrovnání.100 Oproti 

tomu současné znění insolvenčního zákona v § 414 volí formulaci odlišnou a domnívám se, že 

vzhledem k výrazné významové odlišnosti, volí tuto formulaci záměrně. Slovu „zaniknout“ se 

zákonodárce vyhýbá. Místo zániku pohledávek volí formu osvobození od jejich placení. Zároveň 

je vhodné upozornit na skutečnost, že zákon volí místo obecného termínu „plnění“ termín 

„placení“. Tuto nepřesnost je možné přičítat skutečnosti, že pohledávky v insolvenčním řízení se 

vždy vyčíslují v penězích (§ 175 InsZ), což je vyjádřením termínem „placení“ zjevně bráno 

v potaz.   

Proti výše uvedenému výkladu stojí argument, že důvodová zpráva k původnímu 

insolvenčnímu zákonu č. 182/2006 Sb. uvádí: „v porovnání s dosavadní úpravou se pak úprava 

oddlužení formou vyrovnání liší od dosavadního institutu vyrovnání v tom, že při splnění 

vyrovnání nezaniká neuhrazený zbytek pohledávek zahrnutých do vyrovnání automaticky, nýbrž 

(obdobně jako u oddlužení formou splátkového kalendáře) rozhodnutím insolvenčního soudu 

 

99 Osvobození se vztahuje pouze na dluhy, které dlužníkovi vznikly do rozhodnutí o úpadku. 

100 Opět, pokud vyrovnání považujeme za institut obdobný jako oddlužení. 
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vydaným na návrh dlužníka (§ 411 odst. 1).“ 101   Z tohoto úryvku důvodové zprávy je zřejmé, že 

její autor nepostřehl rozdíl mezi osvobozením od placení dluhů a jejich zánikem. Důvodová zpráva 

k zákonu č. 217/2009 Sb., který novelizoval insolvenční zákon v roce 2009 už však jasně 

formuluje, že „osvobozením dlužníka od placení zbytku dluhů pohledávky jeho věřitelů 

nezanikají, ale získávají podobu naturálních obligací (pozn. autora: naturálních práv“).“102 

K závěru, že osvobozením od placení pohledávek se právo věřitele oslabí a z dluhu se stane 

naturální dluh, došel ve své rozhodovací činnosti i Nejvyšší soud.103 Dlužník tedy nebude mít 

povinnost dluh splnit, ale pokud tak učiní, nepůjde ze strany věřitele o bezdůvodné obohacení. 

Situaci by bylo možné připodobnit k promlčení pohledávky. Právo věřitele se oslabí, ale 

nezanikne.104  

Není však úplně zřejmé, co k tomuto postupu zákonodárce vedlo. Cílem je zjevně naplnit účel 

oddlužení a tím zbavit dlužníka povinnosti plnit dluhy. Otázkou ale je, proč tohoto zákonodárce 

nemohl dosáhnout zánikem pohledávek, stejně jako u reorganizace.  Domnívám se, že pro toto 

řešení existují dva argumenty. Prvním argumentem je skutečnost, že zákonodárce bere v potaz 

možnost, že soud může odejmout osvobození (viz 2.2.3.3). Je tedy, co se týká zásahu do 

hmotněprávní sféry adresátů, menším zásahem právo oslabit a poté znova posílit, než nechat 

zaniknout a poté znova obnovit. Nadto by zánik mohl vést k úvahám, co se stane např. s ručením 

či jiným druhem zajištění poskytnutým třetími osobami, pokud by toto zajištění bylo k dluhu 

akcesorické. Osvobození od placení pohledávek však zjevně dává najevo, že se nejedná o zánik a 

 

101 Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) [online]. PSP ČR. 

2006 [cit. 24.5.2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=1120&ct1=0; Dle verze 

insolvenčního zákona aktuálně účinné už soud vydává ono rozhodnutí bez návrhu (§ 414 odst. 1 InsZ). 

102 Důvodová zpráva k zákonu č. 217/2009, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další zákony [online]. PSP ČR. 2009 [cit. 24.5.2020]. Dostupné 

z https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=770&ct1=0. 

103 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2010, spis. zn. 29 Cdo 3509/2010. Žalobce podal dovolání proti 

rozhodnutí soudů nižšího stupně, jelikož rozhodly, že na základě § 414 odst. 1 InsZ zanikla jeho pohledávka a není 

tedy možné jí uspokojit z ručení. Nejvyšší soud ve svém rozsudku uvedl, že osvobození od placení pohledávek nemá 

za následek zánik pohledávek a navíc dodal, že ustanovení § 414 odst. 3, které stanoví, že osvobození od placení 

pohledávek se vztahuje i na ručitele, nebo jiné osoby, které měly vůči dlužníku právo postihu, působí pouze na 

pohledávky, které mají ručitelé a další osoby vůči dlužníkovi, nikoliv, že zaniká jejich povinnost plnit na základě 

toho, že jsou ručiteli. Rozhodnutí soudů nižšího stupně byla tímto rozsudkem zrušena a případ byl vrácen soudu 

prvního stupně k dalšímu projednání. 

104 Hásová, J., Moravec, T. Insolvenční řízení. 2018. s. 234. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=1120&ct1=0
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povinnosti vycházející ze zajištění majetkem nenáležejícím do majetkové podstaty tedy 

nezanikají. To ostatně potvrdil i Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi.105 

Druhým argumentem pro užití institutu osvobození namísto zániku může být již uvedená 

skutečnost, že z dluhu se osvobozením od placení pohledávky stává naturální dluh. Dlužník tedy, 

pokud chce, může do budoucna dluh splnit a nebude se tak ze strany věřitele jednat o bezdůvodné 

obohacení. To by při zániku pohledávky nebylo možné. Domnívám se tedy, že zvolená zákonná 

konstrukce má své opodstatnění. V souvislosti s tím ale dle mého názoru vzniká pro dlužníka 

nebezpečí, že pokud bude plnit naturální dluh, který vznikl z původního dluhu, mohlo by to vést 

k domněnce, že dlužník poskytl určitému věřiteli zvláštní výhodu. To může mít za 

následek odejmutí osvobození soudem, pokud bude jedním z dotčených věřitelů do 3 let od 

pravomocného osvobození podán návrh na toto odejmutí (§ 417 odst. 1 InsZ). Je tedy zřejmé, že 

přes to, že v režimu mimoinsolvenčního práva není plnění naturálního dluhu problematické, 

v režimu práva insolvenčního by mohlo dlužníka stát výhodu ve formě osvobození od placení 

pohledávek, což by pro věřitele znamenalo, že z naturálních dluhů se opět stanou vymahatelné 

dluhy. 

Pohledávky, na které se osvobození vztahuje 

Insolvenční zákon vymezuje, na které pohledávky se osvobození od placení dluhů vztahuje. 

Tím zákonodárce předchází nejasnostem, které by mohly vzniknout při určování rozsahu, ve 

kterém je dlužník od dluhů osvobozen.  

Osvobození od placení pohledávek se vztahuje na pohledávky zahrnuté do oddlužení nebo 

jejich části (§ 414 odst. 1 InsZ). To jsou pohledávky, které se v rámci insolvenčního řízení 

uspokojují, tj. pohledávky přihlášené (i ze zákona), pohledávky za majetkovou podstatou a jim na 

roveň postavené. Navíc se osvobození vztahuje i na pohledávky, které se v insolvenčním řízení 

neuspokojují (viz 2.1).106 Insolvenční zákon dále stanoví, že osvobození se vztahuje i na 

pohledávky, ke kterým se v insolvenčním řízení nepřihlíží, nebo takové, které věřitelé nepřihlásili, 

i když tak učinit měli (§ 414 odst. 2 InsZ). V praxi to potom budou zejména pozdě přihlášené či 

nepřihlášené pohledávky, pohledávky, u nichž byla přihláška vzata zpět, odmítnuta, nebo 

pohledávka byla úspěšně popřena. To včetně neuplatněných zajištěných pohledávek.107 

Ustanovení § 414 odst. 2 InsZ má za cíl dát dlužníkovi jistotu, že po oddlužení bude mít „čistý 

 

105 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2010, spis. zn. 29 Cdo 3509/2010. Viz pozn. 103 na s. 41. 

106 Erbsová, H. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1634. 

107 Strnad, Z. In: Kozák, J. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 1501. 
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štít“. Tedy opět směřuje k účelu oddlužení jako sanačnímu způsobu řešení úpadku, které má za cíl 

obnovit normální ekonomický a sociální život dlužníka, který požádal o oddlužení.  

Výše popsané osvobození se vztahuje i na ručitele nebo další osoby, které by měly pro dluhy, 

od jejichž placení byl dlužník osvobozen, vůči němu právo postihu (§ 414 odst. 3 InsZ). To však 

neznamená, že ručitelé a osoby v obdobném postavení nemusí dluhy z ručení a obdobných vztahů 

plnit. Toto pravidlo pouze stanoví, že nemusí plnit dlužník dluhy z regresních pohledávek, které 

vůči němu tyto osoby mají. Ručitelé a další osoby, které poskytly dlužníkovým dluhům zajištění 

musí plnit bez omezení. Dluhy totiž nezaniknou, pouze dlužník není povinen je plnit.108 

Osvobození od placení pohledávek dlužníkem jako následek způsobu řešení úpadku, nezakládá 

takové osvobození (či zánik) pro třetí osoby poskytující na dluhy zajištění. Tím je opět zdůrazněn 

i účel zajištění, tj. poskytnutí plnění věřiteli pro případ, že dlužník neplní řádně a včas.109  

Z výše popsaného vyplývá pro věřitele, že by si měl být obzvláště vědom nutnosti přihlášení 

své pohledávky. Pokud totiž nebude pohledávka přihlášena, sice nezanikne, nicméně nebude 

možné ji po skončení insolvenčního řízení vymáhat. Zároveň zákonná úprava ve svém důsledku 

opět vyzdvihuje výhodnost zajištění dluhu majetkem nenáležejícím do majetkové podstaty, 

protože na práva založená tímto zajištěním pro věřitele osvobození od placení dluhů vliv nemá. 

Možnou výhodou, která plyne z osvobození na rozdíl od zániku pohledávek taktéž je, že existence 

pohledávek trvá alespoň ve formě naturálních práv. Věřitel se tedy nemusí obávat přijmout 

dlužníkem později nabídnuté plnění, protože se nebude jednat o plnění bez právního důvodu.  

Pohledávky, na které se osvobození nevztahuje 

Stejně jako zákon vymezuje pohledávky, na které se osvobození vztahuje, vymezuje i 

pohledávky, na které se osvobození nevztahuje. 

Jedna ze skupin pohledávek, na které se osvobození nevztahuje, je stanovena hranicí, která 

určuje okamžik, do kterého musely pohledávky vzniknout, aby bylo možné dlužníka od jejich 

placení osvobodit. Osvobození se totiž nevztahuje na pohledávky vůči dlužníkovi, které vznikly 

až po rozhodnutí o úpadku (§ 414 odst. 1 InsZ). Kromě účelu určení hranice pro vymezení, na 

které pohledávky se osvobození vztahuje, má toto ustanovení ještě jeden účel. Tím je, domnívám 

 

108 Hásová, J., Moravec, T. Insolvenční řízení. 2018; Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2010, spis. zn. 

29 Cdo 3509/2010. Viz pozn. 103 na s. 41. 

109 Richter, T. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku – základní otázky a obecná úprava. Obchodněprávní 

revue. 2013. s. 193-203. 
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se, stanovit hranici odpovědnosti dlužníka za jeho dluhy, které vzniknou až když je v úpadku a 

měl by být, co se týká jeho nových závazků, více obezřetný.110 

Osvobození se dále nevztahuje na pohledávky zajištěných věřitelů v případě, že nedošlo ke 

zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky. V takovém případě zůstává věřiteli právo na 

uspokojení zajištěné pohledávky i po osvobození dlužníka od placení pohledávek. K takové situaci 

může dojít, pokud zajištěný věřitel požádá, aby majetek sloužící k zajištění nebyl zpeněžen při 

plnění oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, popř. pokud naopak nepožádá o zpeněžení při 

plnění oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty (§ 408 odst. 3 a § 409 

odst. 4 InsZ). Zajištěný věřitel tak může posečkat, jestli nenastane okamžik, kdy bude zpeněžení 

předmětu zajištění výhodnější než během probíhajícího oddlužení. Je však nutné upozornit na to, 

že pokud výše hodnoty zpeněžení z předmětu zajištění nebude po splnění oddlužení stačit na 

uspokojení celé zajištěné pohledávky, bude pohledávka uspokojena jen do výše hodnoty zpeněžení 

a ve zbytku nebude uspokojována (§ 398 odst. 2 InsZ). Výhodou naopak je, že po oddlužení může 

dojít ze zajištění k uspokojení pohledávek, které by se v insolvenčním řízení jinak neuspokojovaly 

dle § 170 InsZ (viz 2.1.1.3), to však jen za dobu od skončení insolvenčního řízení (§ 414 odst. 4 

InsZ).111  

Zajištěné pohledávky 

Oddlužení je jako způsob řešení úpadku koncipováno zejména pro nezajištěné věřitele. U 

zajištěných věřitelů zákonodárce předpokládá, že jejich pohledávky budou uspokojovány ze 

zajištění. To není koncepce ničím mimořádná. U oddlužení jsou však zajištěné pohledávky 

uspokojovány ze zajištění výhradně (§ 398 odst. 2 InsZ).  

Pokud výtěžek z prodeje předmětu zajištění není dostačující k uspokojení celé zajištěné 

pohledávky, je ve zbytku dlužník od jejího placení osvobozen. To je rozdíl od obecného režimu, 

který se uplatní v konkursu, kde se zajištěná pohledávka v části neuspokojené ze zajištění 

uspokojuje jako nepřednostní pohledávka (§ 167 odst. 3 InsZ). V oddlužení se pohledávky 

zajištěných věřitelů uspokojují pouze z výtěžku z prodeje předmětu zajištění. To vyvolává otázku, 

 

110 Mimo závazky ze smluv se osvobození taktéž nevztahuje na pohledávky z peněžitých trestů nebo jiných trestních 

majetkových sankcí uložených pro spáchání úmyslného trestného činu. Dále se osvobození také netýká pohledávek 

na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti, pohledávek věřitelů na výživném ze zákona 

a pohledávek věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví (§ 416 InsZ). 

111 Maršíková, J. In: Maršíková, J. a kol. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 2018. s. 956. 
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co se stane v případě, že předmět zajištění slouží jako předmět zajištění pro více pohledávek. 

V konkursu záleží na pořadí věřitelů, ve kterém vzniklo zajištění, protože ze zbytku po prvním 

zajištěném věřiteli je uspokojena pohledávka dalšího zajištěného věřitele až do nulového stavu 

výtěžku z prodeje předmětu zajištění.112 V případě, že zajištěný věřitel není první v pořadí a jeho 

pohledávka je uspokojena ze zajištění pouze částečně, ve zbytku se uspokojuje při rozvrhu alespoň 

tak, jako by jeho pohledávka byla nepřednostní pohledávkou. V oddlužení však, protože zajištění 

věřitelé se uspokojují pouze ze zajištění, jak je uvedeno výše, není možné následné uspokojení 

zbytků pohledávek jako nepřednostní.  

Na zajištěném věřiteli, který není první v pořadí, tedy je, aby se rozhodl (a ostatně i na tom, 

který je první v pořadí), zda se mu vyplatí pohledávku přihlásit jako zajištěnou. Pokud totiž 

výtěžek z prodeje předmětu zajištění bude minimální, může na tom být ve výsledku hůře, než 

kdyby pohledávku přihlásil jako nezajištěnou.113 Případně může věřitel přihlásit pohledávku jako 

nezajištěnou a díky tomu dojde k jejímu uspokojení spolu s ostatními nezajištěnými věřiteli 

v rámci zpeněžení majetkové podstaty nebo splátkového kalendáře.114 Pokud totiž věřitel přihlásí 

pohledávku jako nezajištěnou, bude tak také uspokojena. V části, ve které dluh nebude splněn, 

bude také podléhat osvobození od placení, tzn. plnění z pohledávky nebude vymahatelné, a 

dlužník nebude mít povinnost svůj dluh plnit.115 Který z postupů se věřiteli vyplatí by si tedy měl 

dobře promyslet. 

2.2.3.2 Následky zrušení schváleného oddlužení 

Oddlužení, stejně jako ostatní způsoby řešení úpadku, nemusí vždy dospět do zamýšleného 

konce, tedy splnit svůj zákonem daný účel. V případě oddlužení je takovým účelem dosáhnout 

zákonem dané míry uspokojení pohledávek věřitelů a ve zbytku osvobodit dlužníka od jeho 

zbývajících dluhů zahrnutých do oddlužení. Během oddlužení mohou nastat situace, které mají za 

následek skutečnost, že v procesu oddlužení nelze, nebo nemá smysl pokračovat. Skutečnosti 

vedoucí ke zrušení soudem schváleného oddlužení jsou vymezeny v § 418 odst. 1-3 InsZ. Jedná 

se zejména o nepoctivý záměr dlužníka či zaviněnou neschopnost dlužníka splácet určité skupiny 

pohledávek, nebo dluh, který vznikl vinou dlužníka po schválení oddlužení a je více než třicet dní 

 

112 Nejdříve jsou odečteny náklady správy majetkové podstaty, prodeje předmětu zajištění a odměna insolvenčního 

správce (§ 298 odst. 2 a 4 InsZ). 

113 Erbsová, H. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1491. 

114 Případně kombinací těchto dvou způsobů. 

115 Strnad, Z. In: Kozák, J. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 1406. 
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po splatnosti, případně dlužníkův návrh. Ke zrušení oddlužení v neposlední řadě vede taktéž 

skutečnost, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. 

V takovém případě vždy závisí na posouzení každého jednotlivého případu porušení povinností 

soudem. Zrušení způsobu řešení úpadku s sebou vždy nese otázku: co se stane s pohledávkami, 

které byly pomocí konkrétního způsobu úpadku vypořádávány?  

Soud se musí v případě zrušeného oddlužení vypořádat s tím, co se stane po zrušení oddlužení. 

Insolvenční zákon dává soudu dvě možnosti: rozhodnout o zrušení oddlužení a prohlášení (často 

nepatrného) konkursu, nebo zrušit oddlužení a tím ukončit i insolvenční řízení. To se stane 

v situacích, kdy by nemělo smysl konkurs vůči dlužníkovi vést, a to z toho důvodu že nemá 

dostatek prostředků na to, aby vedení konkursu vůbec bylo účelné. Dle § 418 odst. 4 InsZ 

nerozhodne soud o řešení úpadku konkursem, pokud zjistí, že majetek je pro uspokojení věřitelů 

zcela nepostačující.116 Rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení lze vydat do okamžiku, kdy 

soud vezme splnění oddlužení rozhodnutím na vědomí. V případě, že oddlužení nebude 

přeměněno spolu se zrušením oddlužení na konkurs, soud insolvenční řízení zastaví (§413, § 418 

odst. 5 a 7 InsZ). 

Otázkou, která z těchto procesních záležitostí plyne, je, jaký vliv má zákonné řešení na 

uspokojování pohledávek věřitelů. Zákon totiž o efektu, který rozhodnutí o zrušení oddlužení má, 

stejně jako v případě reorganizace, kde alespoň určí, že prohlášením konkursu nastávají jeho 

účinky, mlčí. Ve srovnání s reorganizací je toto opomenutí u oddlužení méně problematické, 

jelikož řešení úpadku oddlužením nemá za následek zánik původních pohledávek (viz 2.2.2.1). 

Odpověď na tuto otázku tedy bude méně komplikovaná.  

Vzhledem ke skutečnosti, že insolvenční zákon o podmínkách přeměny mlčí a pohledávky 

stále existují v nezměněné podobě (na rozdíl od reorganizace), mám za to, že nebude 

problematické ve vztahu k pohledávkám řízení ukončit či oddlužení přeměnit na konkurs, a to bez 

dalšího. Zaplacené části pohledávek už nebudou znova uspokojovány. Právní jednání uskutečněná 

v souvislosti s oddlužením totiž nejsou jeho zrušením dotčena.117 Z toho plyne, že pohledávky, 

které měly být primárně řešeny oddlužením, budou ve zbytku uspokojovány v konkursu nebo 

mimo insolvenční řízení. 

Navazující problém může spočívat v otázce, co se stane s pohledávkami ze smluv uzavřených 

dlužníkem jako osobou s dispozičním oprávněním, které vznikly po schválení oddlužení. Ty totiž 

 

116 To neplatí bezvýjimečně. Viz § 418 odst. 4 InsZ. 

117 Erbsová, H. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1656. 
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nejsou pohledávkami za majetkovou podstatou [§ 168 odst. 2 písm. f) InsZ] a nebudou z podstaty 

věci ani přihlášeny. Při přeměně na konkurs je tedy pro věřitele ve vztahu k možnosti uspokojení 

jeho pohledávek podstatné, jestli nové pohledávky, které nejsou pohledávkami za majetkovou 

podstatou, může přihlásit. Dle Maršíkové toto není možné, jelikož jednou uplynulou lhůtu pro 

přihlášení pohledávek nelze stanovit v případě přeměny na konkurs nově.118 Přeměnou na konkurs 

se totiž neukončí řízení a nezačne nové. Pouze se změní způsob řešení úpadku.119 Věřitel tedy 

nebude mít ve vztahu k nepřihlášeným pohledávkám žádný prostředek, kterým by se během trvání 

konkursu mohl těchto pohledávek domoci.120  Navíc, pokud je dlužníkem právnická osoba121 její 

zánik po zrušení konkursu může vést k zániku zbývajících pohledávek (viz 2.2.1.1). 

Pokud je v souvislosti se zrušením oddlužení insolvenční řízení ukončeno bez následného 

konkursu, získává věřitel možnost, obdobně jako po zrušení konkursu dle § 312 odst. 4 InsZ, 

vymáhat pohledávky za pomoci soudního výkonu rozhodnutí či exekuce. Promlčecí lhůta činí 10 

let od právní moci rozhodnutí, kterým se zastavuje řízení, a upravený seznam pohledávek je 

exekučním titulem (§ 418 odst. 6 InsZ) (viz 2.2.1.1).  Tato možnost nastává pouze v případě, že 

insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh věřitele. Pokud byl návrh podán dlužníkem a řízení je 

zastaveno, uplatní se obecná promlčecí lhůta ve vztahu ke konkrétním pohledávkám stavěná dle 

§ 109 odst. 3 a § 173 odst. 4 InsZ. Seznam pohledávek pak exekučním titulem nebude. Smysl toho, 

proč v případě zrušení oddlužení při podání insolvenčního návrhu věřitelem zákonodárce činí 

takový rozdíl od případu, kdy je insolvenční návrh podán dlužníkem, mi není patrný. Mám za to, 

že upravený seznam by měl sloužit jako exekuční titul stejně jako u konkursu, ať podá insolvenční 

návrh kdokoliv.   

2.2.3.3 Následky odejmutí a zániku osvobození od placení pohledávek 

Osvobození od placení pohledávek je přiznáváno soudem na základě zákona dlužníkovi, pokud 

splní zákonné podmínky oddlužení (viz 1.2.3.3). Tato výhoda ve formě osvobození od plnění 

dluhů však není nevratná. Insolvenční zákon obsahuje ustanovení, která zmocňují soud k odejmutí 

osvobození nebo vedou k zániku osvobození přímo ze zákona.  Základem odejmutí či zániku 

osvobození je nepoctivé jednání dlužníka, který takovým jednáním osvobození dosáhl či jeho 

přiznání ovlivnil. 

 

118 Maršíková, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou. 2019. s. 205. 

119 Erbsová, H. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1656. 

120 Maršíková, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou. 2019. s. 205. 

121 To bude vzhledem k povaze oddlužení výjimečné. 
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Pokud dlužník dosáhl osvobození od placení pohledávek podvodným jednáním, či pokud 

poskytl zvláštní výhody některým věřitelům, soud osvobození od placení pohledávek dlužníkovi 

odejme. To musí vyjít najevo na základě návrhu věřitele oním činem dotčeného podaného do 3 let 

od pravomocného přiznání osvobození. Pokud byl dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o 

osvobození odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým schválení, provedení oddlužení nebo přiznání 

osvobození podstatně ovlivnil, případně jinak poškodil věřitele, oddlužení zanikne ex lege. Zánik 

a odejmutí osvobození se netýká pohledávek věřitelů, kteří se na takovém jednání podíleli, což lze 

považovat za sankci, kterou zákonodárce uplatňuje vůči takovým věřitelům. Podmínkou takového 

následku pro věřitele je, že o něm soud rozhodne (§ 417 InsZ).122 Otázkou, která se v souvislosti 

s odnětím či zánikem osvobození může vyskytnout je, jaký bude režim, ve kterém budou dluhy, u 

nichž osvobození od jejich placení zaniklo, plněny. Záleží na tom, zda insolvenční řízení již bylo 

skončeno a pohledávky se budou vymáhat v režimu mimoinsolvenčním, nebo bude věcná 

působnost insolvenčního zákona trvat.  

Ustanovení § 417 InsZ vychází ze skutečnosti, že insolvenční řízení už bylo pravomocně 

skončeno. Ono ustanovení je formulováno tak, že k zániku nebo odnětí osvobození může dojít 

v určité lhůtě od pravomocného přiznání osvobození. Osvobození se však přiznává až po splnění 

oddlužení, které soud bere na vědomí rozhodnutím. Tímto rozhodnutím insolvenční řízení také 

končí. Spolu s ním taktéž soud rozhodne o osvobození od placení zbytku pohledávek (§ 413 odst. 1 

InsZ). Pokud tedy bylo rozhodnuto o osvobození od dluhů, znamená to, že bylo ukončeno i 

insolvenční řízení. Když následně soud rozhodne o odnětí osvobození, nebo deklaruje zánik 

osvobození, nemá to další vliv na trvání insolvenčního řízení. To totiž muselo být a je skončeno 

rozhodnutím o splnění oddlužení. Nesplněné části dluhů tedy budou moci být opět vymáhány 

prostřednictvím civilních nástrojů pro výkon rozhodnutí, tj. soudní výkon rozhodnutí či exekuce. 

Z naturálních práv se tedy opět stanou vymahatelné pohledávky. Předpokládám, že účelem úpravy 

je právě takové vymáhání umožnit. 

V případě odejmutí či zániku osvobození je však nutné upozornit na skutečnost, že během 

tříleté lhůty, kdy je možné odejmout či zapříčinit zánik osvobození, běží lhůty k uplatnění práv. 

Tyto lhůty mohly být stavěny zahájením insolvenčního řízení (§ 109 odst. 3 InsZ). Tento účinek 

by však trval pouze do konce lhůty na přihlášení pohledávek (§ 173a InsZ). Následně lhůty pro 

uplatnění práv staví podání přihlášky, které má stejný účinek jako podání žaloby nebo jiné 

 

122 Maršíková, J. In: Maršíková, J. a kol. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 2018. s 961. 
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uplatnění práva u soudu (§ 173 odst. 4 InsZ), tzn. dokud řízení o věci pokračuje, lhůta neběží 

(§ 648 OZ).123 Po skončení insolvenčního řízení či vyškrtnutí pohledávky ze seznamu pohledávek 

po úspěšném popření však lhůta běží dál. Pokud tedy lhůta uplynula v době, kdy byl od placení 

dluhů dlužník osvobozen, a následně je ono osvobození odebráno či zanikne, na promlčenou 

pohledávku věřitele toto odebrání nebo zánik vliv, bohužel pro věřitele, nemá.124 Domnívám se, 

že neexistuje nástroj, kterým by se mohl věřitel tomuto negativnímu následku vyhnout. 

Zákonodárce by mohl věřitelům takový nástroj poskytnout, a to například pozastavením 

promlčecích lhůt během tříleté lhůty, ve které je možné zapříčinit odejmutí či zánik osvobození.  

2.2.3.4 Shrnutí k oddlužení 

Primárním cílem oddlužení jako nástroje řešení úpadku není na rozdíl od ostatních řešení 

uspokojit všechny pohledávky za dlužníkem v co nejvyšší míře, ale pomoci dlužníkovi s návratem 

do běžného socio-ekonomického života. Tím má oddlužení přispět k eliminaci patologických 

společenských jevů způsobených vyloučením jedince ze společnosti v důsledku osobního úpadku. 

Oddlužení tohoto cíle dosahuje pomocí osvobození dlužníka od plnění neuhrazeného zbytku dluhů 

v případě, že splní zákonem dané podmínky. Toto osvobození nevede k zániku dluhů, pouze 

k jejich přeměně na dluhy naturální. Zvláštní režim mají v oddlužení zajištěné pohledávky, ty jsou 

totiž uspokojovány výhradně ze zajištění. Vzhledem k tomu, že osvobození od placení dluhů není 

nevratným procesem, je třeba řešit i následky zániku či odejmutí onoho osvobození. To totiž vede 

k obnovení pohledávek za dlužníkem a dovoluje věřitelům opět pohledávky vymáhat. Další 

speciální řešení je vymezeno pro zrušení oddlužení ještě před jeho splněním. V takovém případě 

se zbytek pohledávek vypořádává v konkursu nebo mimo insolvenční řízení. 

  

 

123 Maršíková, J. In: Maršíková, J. a kol. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 2018. s. 216-217. 

124 Erbsová, H. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1646. 
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3 Následky úpadku ve vztahu k institutu započtení 

Započtení je jedním ze způsobů zániku závazků, při kterém se dvě pohledávky stran, které si 

dluží plnění stejného druhu, ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí (§ 1982 OZ). Započtení 

jako způsob zániku závazku nemůže být zaměňováno se splněním závazku.125 Hospodářsky se 

nicméně dostane dlužníku i věřiteli odpovídajících protihodnot, obzvlášť u peněžitých pohledávek, 

resp. nedochází ke zmenšení jejich majetku. Započítávající strana závazku sice nesplní dluh, ale 

druhé straně se tímto nezmenší majetek, protože na oplátku sama nemusí plnit dluh v odpovídající 

hodnotě, který vůči započítávající straně má. Hodnota majetku se však ani jedné ze stran tímto 

jednáním ani nezvětší.126  Ve vztahu k insolvenčnímu řízení se jedná o institut hodný pozornosti 

z toho důvodu, že může jednoduše vést ke zvýhodnění jednoho věřitele a zkrácení věřitelů 

ostatních, na jejichž pohledávky má být poměrně plněno. Započtením sice strany žádné plnění 

nezískají, ani neztratí, do majetkové podstaty se však nedostane majetek, který by mohl být užitý 

k uhrazování pohledávek poměrným způsobem.127 Započtení jako způsob zániku závazku totiž 

právě kvůli tomu, že nevyžaduje plnění, ale pouze zápočet protihodnot, neumožňuje poměrné 

uspokojení věřitele, protože ten započte svou pohledávku a tím jí nechá zaniknout jako celek (nebo 

její započitatelnou část). Neutrpí tak ztrátu způsobenou skutečností, že v rámci řešení úpadku bude 

plněna na jeho pohledávku jen poměrná část její hodnoty. Navíc je možné započtení uskutečnit i 

jednostranně, což zvyšuje pravděpodobnost zneužitelnosti.  

Dalším argumentem proti užití započtení v rámci insolvenčního řízení může být také 

skutečnost, že započtení může být také využito nebo dokonce zneužito ke způsobení ztráty aktivní 

 

125 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2018, sen. zn. 29 ICdo 85/2017. Dovolatel se neztotožňoval s názory 

soudů nižšího stupně, že neúčinnost dohody o započtení nelze posuzovat podle § 240-242 InsZ, nýbrž podle § 111 

odst. 1 InsZ. Nejvyšší soud rozsudkem tuto skutečnost potvrdil. To z důvodu, že § 111 InsZ omezující nakládání 

s majetkovou podstatou po zahájení insolvenčního řízení pod sankcí relativní neúčinnosti, je vůči § 240-240 InsZ 

ustanovením speciálním. Zároveň Nejvyšší soud v předmětném rozsudku odkázal na skutečnost, že započtení není 

formou splnění dluhu a zánik závazku započtením hodnotu majetkové podstaty nezmenšuje ani nezvětšuje. Nemůže 

se tak jednat o nikoliv zanedbatelné zmenšení. Může se však jednat o jednání, jímž je podstatně změněna skladba, 

využití nebo určení majetku v majetkové podstatě.  

126 Tímto „nezmenšením majetku“ je pouze ztráta plynoucí z nesplnění dluhu. Ke ztrátě profitu v důsledku 

jednotlivých způsobů zániku závazku může vést ještě mnoho dalších faktorů jako ovlivnění peněžního toku, škoda 

v důsledku zániku nesplněním či další související náklady.  

127 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2018, sen. zn. 29 ICdo 85/2017. Viz. pozn. 125 na této straně. 
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legitimace věřitelů k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení.128 Dlužník bude namítat 

započtení pohledávky, kterou měl vůči věřiteli, a ten kvůli tomu ztratí aktivní legitimaci 

v důsledku skutečnosti, že nemá vůči dlužníkovi splatnou pohledávku, což je jedna z podmínek 

věřitelského návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Důkazní břemeno, že pohledávka byla 

započtena, je však v takovém případě na straně dlužníka.129 Výhodou zákazu započtení je taktéž 

ochrana peněžního toku130, který je podstatnou podmínkou chodu dlužníkova závodu. To je 

žádoucí zejména při snaze o sanační způsob řešení úpadku.  

Argumenty pro umožnění započtení jsou zejména snížení celkového dluhového zatížení, tedy 

celkového dluhu dlužníka, což navíc snižuje transakční náklady spojené se správou majetkové 

podstaty a jejího možného prodeje.131 Další výhodou započtení je zachování právní jistoty a šetření 

práv nabytých v dobré víře. Tyto argumenty se zdají být validní.  

Na problematičnost využití započtení jako způsobu zániku závazku v souvislosti 

s insolvenčním řízením lze poukázat i za pomoci srovnání s jinými národními úpravami. V 

souvislosti se započtením lze rozlišit alespoň tři přístupy insolvenčních systémů podle toho, jak se 

vůči započtení v insolvenčním řízení vymezují. Anglo-americký systém omezuje započtení u 

solventních stran a v případě insolvence započtení dovoluje. Francouzský systém právě naopak 

uznává započtení v případě solventnosti stran, ale v insolvenčním řízení započtení zakazuje. 

Germánský systém, který je v tomto ohledu nejbližší českému, dovoluje solventním stranám 

započtení a v určitých okamžicích dovoluje započtení i během insolvenčního řízení.132 Dále je 

možné poukázat na skutečnost, že v dřívější právní úpravě bylo započtení zakázáno § 14 odst. 1 

písm. i) ZKV. Z těchto skutečností vyplývá, že není v kontextu zásad insolvenčního řízení, ale i 

obecných zásad soukromého práva úplně zřejmé, zda je započtení v insolvenčním řízení vhodné, 

či nikoliv.  

 

128 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 319.  

129 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2013, spis. zn. 29 NSCR 42/2011-A-174. V tomto případě věřitel podal 

insolvenční návrh proti dlužníkovi, přičemž ten tvrdil, že jedna z pohledávek zásadních pro osvědčení přítomnosti 

úpadku zanikla započtením, které dlužník provedl vůči předmětné pohledávce insolvenčního navrhovatele. Nejvyšší 

soud se neztotožnil s názorem soudů nižších instancí, že je povinností insolvenčního navrhovatele osvědčovat, že 

pohledávka nezanikla, ba naopak. Je na dlužníkovi, aby prokázal opodstatněnost své obrany.  

130 Tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za určité období.  

131 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 314. 

132 Wood, P., R. cit. In: Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 313. 
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Započtení je institutem vycházejícím z obecného mimoinsolvenčního režimu. Tento režim také 

určuje základní podmínky, které je nutné aplikovat, aby pohledávky byly vůči sobě započitatelné 

a bylo možné započtení provést. O těchto podmínkách se pojednává v následujícím oddílu. Další 

podmínky určuje také insolvenční zákon v návaznosti na jednotlivé etapy insolvenčního řízení (viz 

3.2). 

Insolvenční řízení v českém právním prostředí lze v souvislosti se započtením rozdělit na tři 

hlavní etapy. První etapa trvá od zahájení řízení do rozhodnutí o úpadku, další od rozhodnutí o 

úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a třetí etapa je závislá na konkrétním řešení 

úpadku. Další zvláštnosti úpravy mohou být následkem předběžného opatření soudu dle § 82 InsZ, 

či moratoria dle § 122 InsZ. 

Kromě otázky, jaké má úpadek následky ve vztahu k zániku pohledávek započtením, bych rád 

zodpověděl v závěru této kapitoly otázku, zda je použití institutu započtení v rámci insolvenčního 

řízení vhodné. 

3.1 Obecné podmínky započtení dle občanského zákoníku 

Započtení může být uskutečněno buďto jednostranným nebo vícestranným právním jednáním. 

Aby strany měly možnost započtení uskutečnit, jejich pohledávky musí být započitatelné. Aby 

byly pohledávky započitatelné, musí splňovat zejména následující podmínky: vzájemnost 

pohledávek133, jasnost a určitost pohledávek a musí se jednat o plnění stejného druhu u obou 

započítávaných pohledávek. Dále musí být přítomna existence práva požadovat plnění na vlastní 

pohledávku a povinnosti plnit na vlastní dluh (§ 1982 OZ).134  U jednostranného započtení také 

musí být pohledávky uplatnitelné před soudem (tedy nemůže se jednat o naturální práva, jako např. 

výhry ze sázek).135 Pokud jsou splněny tyto podmínky, je zásadně možné započtení provést.  

K dokončení započtení je třeba provést tzv. kompenzační právní jednání, které k započtení 

směřuje, tedy projev vůle pohledávky započíst.  

V těchto pravidlech lze najít výjimku u pravidla vzájemnosti. Dle § 1986 OZ, byla-li 

pohledávka postupně převedena na několik osob, obligační dlužník může použít k započtení 

 

133 „Pohledávky jsou vzájemné, pokud věřitel jedné pohledávky je zároveň dlužníkem druhé pohledávky a naopak.“ 

[Kindl, M. In: Švestka, J. a kol. Občanský zákoník: Komentář: Svazek V. (§ 1721-2520). 2014. s. 494.] 

134 Pohledávky nemusí být vždy splatné v případě, že je možné plnit předčasně (§ 1962 OZ). (Erbsová, H. In: 

Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 509.) 

135 Promlčení započtení nebrání, jestliže nastalo až po tom, co se pohledávky staly započitatelnými (§ 1989 OZ). 

(Erbsová, H. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 510.) 
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pohledávku, kterou měl vůči prvnímu a poslednímu obligačnímu věřiteli. Insolvenční zákon však 

vzájemnost požaduje (§ 140 odst. 2 InsZ). Pokud by vůči dlužníkovi (jako obligačnímu věřiteli) 

byla započítávána pohledávka, kterou měla započítávající strana vůči původnímu obligačnímu 

věřiteli, nemohla by pohledávka navíc splnit další náležitosti vyplývající z insolvenčního zákona, 

jako např. podmínku přihlášení pohledávky (viz 3.2.2.2). Do insolvenčního řízení nelze přihlásit 

pohledávku, kterou věřitel nemá vůči dlužníkovi.136 

Dále existují i pohledávky, proti kterým není započtení přípustné. Mimo pohledávek na 

výživné pro nezletilého, náhradu újmy na zdraví, části mezd sražených při výkonu rozhodnutí a 

pohledávek společníka za kapitálovou společností proti pohledávce společnosti na splacení 

emisního kursu (21 odst. 3 ZOK)137, které nejsou v kontextu vztahu k obchodním partnerům příliš 

relevantní138, jedná se o pohledávky postižené výkonem rozhodnutí či exekucí (§ 304 a § 313 

OSŘ). Existuje také odchylka úpravy započtení ve vztahu k majetku státu. Ustanovení § 42 zákona 

o majetku ČR totiž určí, že „započtení proti pohledávce státu je přípustné pouze na základě 

dohody, nestanoví-li zvláštní právní předpis, že započtení proti pohledávce státu je vyloučeno.“ 

3.1.1 Započtení pohledávek z odlišných skupin 

Navíc, ve vztahu k podmínce stejnorodosti plnění (viz. 3.1) Richter prosazuje výklad 

vycházející z názoru Westbrooka, že nelze provést započtení nezajištěné pohledávky vůči 

zajištěné a naopak, jelikož v praxi má každá z kategorií pohledávek jiný poměr faktického 

uspokojení. Nejsou tedy „plněním stejného druhu“. Takové započtení by mohlo vést ke 

zvýhodnění vlastníka pohledávky „nižší kategorie“.139 Tato úvaha se mi nezdá s ohledem na 

samotný institut započtení v insolvenčním řízení příliš relevantní, jelikož institut započtení ze své 

podstaty ke zvýhodnění věřitele v insolvenčním řízení zásadně povede. Pokud by věřitel nevyužil 

započtení a přihlásil pohledávku buďto jako zajištěnou či nezajištěnou, bude určitě rozdíl v možné 

míře uspokojení. V případě započtení je ale pohledávka vždy uspokojena v plné míře, ve které je 

započitatelná bez ohledu na to, zda je zajištěná, či ne. 

 

136 Kavan, P. In: Sprinz, P. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 358. 

137 Erbsová, H. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 510. 

138 Jsou relevantní v kontextu možnosti uspokojení ostatních věřitelů. Nejsou ale relevantní v to smyslu, že by je mezi 

sebou obchodní partneři započítávali. 

139 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 317-318; Westbrook, J., L. A Global View of Business Insolvency Systems. 

2010, s. 104-105. 
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3.2 Započtení v jednotlivých etapách insolvenčního řízení 

3.2.1 Započtení v etapě od zahájení řízení do rozhodnutí o úpadku  

Etapa insolvenčního řízení, která trvá od zahájení řízení do rozhodnutí o úpadku, nemá 

speciální úpravu týkající se započtení. Do rozhodnutí o úpadku je možnost započtení omezena 

pouze režimem mimoinsolvenčního práva. Započtení je pak možné provést při naplnění obecných 

podmínek započtení (viz 3.1). Dlužník, který chce provést započtení, však musí navíc brát v úvahu 

omezení nakládání s majetkovou podstatou, která jsou účinkem zahájení insolvenčního řízení, a 

možnou odpovědnost v důsledku jednání v rozporu se zájmem věřitelů jako kolektivu.   

Omezení nakládání s majetkovou podstatou v důsledku zahájení insolvenčního řízení, které je 

třeba brát v potaz, pokud by započtení chtěl provést dlužník stanovuje § 111 InsZ. Ono omezující 

ustanovení zakazuje dlužníkovi nakládat s majetkovou podstatou140 a majetkem, který by do ní 

mohl náležet, pokud by takové jednání vedlo k podstatným změnám ve skladbě, využití nebo 

určení tohoto majetku nebo k jeho nikoliv zanedbatelnému zmenšení.141 Zda určité nakládání 

s majetkem k tomuto vede, záleží na posouzení konkrétního případu. Dále § 111 odst. 1 InsZ 

stanoví, že není možné plnit dluhy vzniklé před zahájením insolvenčního řízení jinak než v souladu 

s insolvenčním zákonem. To vše pod sankcí relativní neúčinnosti (§ 111 odst. 3, § 235 InsZ). Další 

omezení také může stanovit soud předběžným opatřením, kterým nakládání s určitými věcmi nebo 

právy zakáže (§ 113 InsZ). 

K omezení na základě § 111 InsZ je však nutné podotknout, že v judikatuře byl vysloven názor, 

že jelikož započtení jako zánik závazku není splněním a zásadně nedochází ke zmenšení majetku 

stran, nemůže nikdy jít o nikoliv zanedbatelné zmenšení majetku náležejícího do majetkové 

podstaty, ani o plnění v rozporu s insolvenčním zákonem.142 Započtení by nicméně mohlo být 

považováno za neúčinné, pokud by šlo o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení majetku, 

což je na posouzení soudu dle okolností případu.  

Dále je také nutné vzít v úvahu § 229 odst. 5 InsZ ve spojení s § 36 a § 37 InsZ, které stanoví 

odpovědnost za škodu způsobenou věřitelům porušením zásady, dle které musí dát dlužník od 

 

140 Ve smyslu § 205 InsZ. 

141 Výjimkou je dle § 111 odst. 2 InsZ plnění povinností stanovených zvláštními předpisy, obvyklé hospodaření při 

provozu závodu, odvrácení hrozící škody, plnění zákonné povinnosti a plnění procesních sankcí, uspokojování 

pohledávek „zapodstatových“ a jim postavených na roveň.  

142 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2018, sen. zn. 29 ICdo 85/2017. Viz. pozn. 125 na str. 50. 
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rozhodnutí o úpadku, pokud je insolvenčním navrhovatelem, přednost zájmům věřitelů před 

zájmem svým.143 Na individuálním posouzení by potom bylo, zda je možné započtení považovat 

za takové jednání, pokud není insolvenčním zákonem obecně zakázáno, popř. v jakých případech 

by takové znaky naplnilo.  

Při započtení dohodou je taktéž nutné brát v úvahu omezení, jako by zápočet prováděl dlužník, 

protože pro něj jsou stanovena přísnější pravidla.  

Rozdílná situace oproti situaci popsané výše by nastala, pokud by bylo vyhlášeno soudní 

moratorium dle § 122 InsZ, byl podán návrh na povolení reorganizace dle § 324 odst. 3 InsZ či 

bylo vydáno předběžné opatření dle § 82 odst. 2 písm. c) InsZ. V takových případech by započtení 

v etapě od zahájení řízení do rozhodnutí o úpadku možné nebylo (viz níže). 

3.2.2 Započtení od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku 

Insolvenční zákon v § 140 odst. 2 stanoví, že od rozhodnutí o úpadku je započtení možné 

provést, pokud „zákonné podmínky tohoto započtení“ byly splněny před rozhodnutím o způsobu 

řešení úpadku. Důležité pro výklad úpravy je vymezení pojmu „zákonné podmínky započtení“. 

Toto vymezení je obsahem následujícího pododdílu.  

Další podmínky negativně vymezené insolvenčním zákonem jsou tyto: 1) pohledávku nelze 

započíst, pokud se věřitel ohledně započítávané pohledávky nestal přihlášeným věřitelem, 

2) věřitelova započitatelná pohledávka nesmí být získána na základě neúčinného právního jednání, 

3) pohledávky nelze započíst, pokud splatná pohledávka za věřitelem nebyla uhrazena v rozsahu, 

v němž převyšuje započitatelnou pohledávku za dlužníkem, 4) navíc, věřitel si nesmí v době 

nabytí započitatelné pohledávky být vědom dlužníkova úpadku (§ 140 odst. 3 InsZ). Rozbor těchto 

podmínek následuje v pododdílu 3.2.2.2. 

3.2.2.1 Zákonné podmínky započtení dle insolvenčního zákona  

Jak bylo naznačeno výše, aby bylo možné stanovit, do kdy je zánik závazku započtením 

přípustný, je nutné vymezit, co znamená pojem „zákonné podmínky započtení“ s kterým operuje 

§ 140 odst. 2 InsZ. Odborná literatura nemívala vždy jednotný názor na to, co je obsahem tohoto 

pojmu. Zjevně se jedná o podmínky, které pro možnost provedení započtení musí být splněny, 

tedy obecné podmínky stanovené občanským zákoníkem. Otázkou ale bylo, zda tyto podmínky 

zahrnují i samotný projev vůle provést započtení (tj. kompenzační právní jednání). To je 

rozhodující pro určení okamžiku, do kterého lze projev vůle směřující k započtení provést. Pokud 

 

143 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 320. 
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by totiž ono právní jednání nebylo součástí „zákonných podmínek“, bylo by možné pohledávky, 

které před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku splnily ostatní podmínky, započíst kdykoliv i po 

tomto rozhodnutí. Pokud by ale ono kompenzační jednání bylo zákonnou podmínkou započtení, 

znamenalo by to, že účinností rozhodnutí o způsobu řešení úpadku končí možnost provést 

započtení (§ 140 odst. 2 InsZ).  

Dříve někteří autoři, např. i Richter, usuzovali, že samotný projev vůle provést započtení je 

zákonnou podmínkou započtení ve smyslu insolvenčního zákona.144 V současnosti se už zhruba 

od roku 2010 odborná literatura (včetně Richtera) shoduje, že projev vůle pohledávky započíst 

není „zákonnou podmínkou započtení“, ale je samotným právním jednáním vedoucím k započtení, 

resp. provedením započtení.  

Argumentováno je tím, že protože právní jednání směřující k započtení je právě oním 

provedením započtení, nemůže být zároveň zákonnou podmínkou započtení, jelikož projev vůle 

nemůže být sám sobě podmínkou.145  Závěr, že zákonnou podmínkou započtení není samotný 

projev vůle pohledávky započíst, vyplývá i z judikatury.146 

Někteří autoři zase argumentují, že termínem „započtení“ ve smyslu insolvenčního zákona je 

právě myšlen samostatný projev vůle započtení provést. Jazykovým výkladem totiž můžeme 

dovodit, že zákon rozlišuje mezi „započtením“ a „zákonnými podmínkami započtení“, tedy 

rozlišuje tyto dva pojmy, jako by „započtení“ v tomto kontextu bylo právě oním projevem vůle 

 

144 Viz Richter, T. Insolvenční právo. 2008. s. 261-262. 

145 HAVEL, Bohumil. Předpoklady (jednostranného) započtení nejen podle insolvenčního zákona. Obchodněprávní 

revue. 2010, č. 10, s. 287-290; Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 322. 

146 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 4. 2009, spis. zn. 2 VSOL 106/2009-B-26. Dlužník a jeden 

z věřitelů podali odvolání proti rozhodnutí o řešení úpadku dlužníka konkursem, které bylo vydáno i přes skutečnost, 

že dlužník podal návrh na povolení reorganizace. Soud prvního stupně měl nicméně za to, že dlužník nemůže řešit 

svůj úpadek reorganizací, protože je osobou oprávněnou obchodovat na komoditní burze, čímž je vyloučen 

z možnosti reorganizace (§ 316 odst. 4 InsZ), což bylo taktéž sporným bodem rozhodnutí.  Jedním z argumentů, 

proč je rozhodnutí o prohlášení konkursu protiprávní byla i údajná skutečnost, že soud tak zabránil věřitelům 

v započtení, protože předčasně rozhodl o způsobu řešení úpadku. (Ještě před skončením schůze věřitelů v rozporu s 

§ 149 odst. 1 InsZ.) Tento argument Vrchní soud v Olomouci označil za lichý, protože judikoval, že samotné 

provedené právního jednání směřujícího k započtení není „zákonnou podmínkou“ započtení. I kdyby prohlášení 

konkursu bylo předčasné, nekončí tak možnost pohledávky po tomto rozhodnutí započíst. Odvolací soud určil, že 

dlužník nebyl vyloučen z možnosti řešit úpadek reorganizací a jednání soudu prvního stupně bylo v rozporu s § 149 

InsZ. Odvolací soud nicméně namítl, že dlužník nepožádal o řešení úpadku reorganizací, jelikož jeho údajnou žádost 

nebylo možné za návrh na reorganizaci považovat a skutečný návrh byl podán opožděně. Proto odvolání zamítl, 

jelikož postavení dlužníka by se v tomto ohledu stejně nezměnilo. 
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započtení jako zánik pohledávky provést. Na to navazuje obdobný argument jako výše uvedený, 

že započtení ve smyslu právního jednání nemůže být podmínkou započtení ve smyslu zániku 

pohledávky, protože právní jednání nemůže samo sebe podmiňovat.147  

Ono rozlišení však není vždy jednoznačné, právě v § 140 odst. 2 InsZ je obsažen obrat 

„započtení … je po rozhodnutí o úpadku přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení 

byly splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku…“. Logickým výkladem tohoto 

ustanovení by bylo možné dospět k závěru, že „započtením“ není myšleno ono právní jednání, 

protože pro projev vůle pohledávky započíst zákonné podmínky stanoveny nejsou, ty jsou 

stanoveny pro samotnou možnost zániku pohledávek. Kavan uvádí, že započtení ve smyslu 

insolvenčního zákona vůbec nemůže být „projevem vůle“ směřujícím k započtení, protože ten 

zkrátka není podmínkou započitatelnosti. Ono jednání je pouze projevem vůle provést započtení, 

jehož podmínky už byly splněny. Navíc je dle Kavana zřejmé, že insolvenční zákon v § 140 

stanovuje podmínky pro započtení jako zánik pohledávek a nemá smysl hledat v pojmu 

„započtení“ samotné právní jednání k započtení směřující, když úprava občanského zákoníku tyto 

dva pojmy odlišuje, jelikož používá termín „započtení“ pro zánik závazku a „prohlášení 

započtení“ pro projev vůle k započtení směřující.148 

Dle § 1982 odst. 2 OZ vzájemně započtené pohledávky zanikají nezávisle na okamžiku 

provedení projevu vůle zpětně k okamžiku, kdy se staly vzájemně způsobilými k započtení. To 

nasvědčuje výkladu, že samotný projev vůle započíst pohledávku není „zákonnou podmínkou 

započtení”, protože bez ohledu na okamžik projevu vůle pohledávky zaniknou započtením 

k okamžiku, kdy bylo možné je poprvé započíst, zpětně. 

Bez ohledu na to, zda zákon termín „započtení“ vztahuje k započtení ve smyslu právního 

jednání směřujícího k započtení, nebo k zániku pohledávek samotnému, je vcelku nasnadě závěr, 

že projev vůle pohledávky započíst zkrátka mezi „zákonné podmínky započtení“ nepatří. 

Započtení pak může být provedeno i po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, pokud podmínky 

započitatelnosti pohledávek dané občanským zákoníkem jsou splněny před rozhodnutím o 

způsobu řešení úpadku. Projev vůle pohledávky započíst je pak pouze formálním provedením 

započtení, které proběhne k okamžiku, kdy se pohledávky poprvé setkaly v možnosti je vzájemně 

započíst. 

 

147 Stanislav, A. In: Kozák, J. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 522. 

148 Kavan, P. In: Sprinz, P. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 360-362. 
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Insolvenční zákon sice určuje toto omezení v návaznosti na rozhodnutí o úpadku, započítávat 

po rozhodnutí o úpadku však lze pohledávky, které se stanou započitatelnými až během doby do 

rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Zvláštní je, že zákon za pomyslnou dělící čáru pro možnost 

splnit podmínky započitatelnosti tak považuje až rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Obecně lze 

totiž říci, že u ostatních institutů, které mají ve vztahu k majetkové v podstatě podobný efekt jako 

úprava započtení149, zlom nastává právě již samotným zahájením řízení, nebo v okamžiku 

rozhodnutí o úpadku. Je tedy vcelku s podivem, proč u započtení, které stejně jako např. účelově 

zřízené zajištění může vést k znevýhodnění věřitelů kolektivně, je oním klíčovým okamžikem až 

rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Na druhou stranu, účelovému nabytí pohledávek s cílem 

započtení může pravděpodobně zabránit omezení dané § 140 odst. 3 písm. c) InsZ, které stanoví 

zákaz započtení v případě, že věřitel v době nabytí pohledávky věděl o dlužníkově úpadku (viz 

3.2.2.2). Účelem úpravy je tedy zjevně i přes možný rozpor s vůdčí zásadou pari passu zachování 

práv věřitelů nabytých v dobré víře a právní jistoty. I přesto je zvláštní, že toto pravidlo je 

popsaným způsobem nastaveno, jelikož i práva nabytá v dobré víře jsou dle zásad uvedených v 

§ 5 InsZ chráněna, pokud byla nabyta před zahájením insolvenčního řízení [(§ 5 písm. c) InsZ)] 

(viz 1.1).  

V souvislosti s výše uvedeným považuji za vhodné zmínit, že pokud je započtení provedeno 

v rozporu s pravidly insolvenčního zákona během insolvenčního řízení, nenabude účinnosti ani po 

skončení řízení.150 

 

149 Např. možnost zřídit zajištění či další instituty, které mohou vést ke zvýhodnění některých věřitelů.  

150 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 325; Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2010, spis. zn. 29 Cdo 

254/2009. Žalovaná tvrdila, že provedla započtení v době, kdy zákon § 14 písm. i) ZKV během konkursu zakazoval 

započítávat na majetek patřící do majetkové podstaty. Soud prvního stupně nařídil žalované plnění z nepřípustného 

„započtení“ vydat. Vrchní soud v Praze pak následně s odkazem na § 154 odst. 1 OSŘ stanovil, že žalobkyně není 

povinna plnění vydat, jelikož pro rozsudek je rozhodující stav v době jeho vyhlášení. Nejvyšší soud pak vymezil, že 

pokud započtení bylo provedeno nepřípustně během konkursu, nenastávají jeho účinky ani po skončení konkursu. 

Rozhodnutí Vrchního soudu zrušil s odkazem na nesprávné právní posouzení a vrátil k dalšímu projednání. Věc se 

vztahuje k úpravě zákona o konkursu a vyrovnání, nicméně názor Nejvyššího soudu bude stále stejně platný. 

Započtení sice není úplně zakázáno, nicméně existují určitá omezení, která mohou zapříčinit jeho nepřípustnost. 

V takovém případě je možné názor soudu použít, jelikož i účel možného omezení je stejný, jako byl dříve zákaz 

započtení, a to je zabránit zkrácení ostatních věřitelů takovým jednáním. 
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3.2.2.2  Další omezení započtení 

Jak bylo uvedeno v úvodu tohoto oddílu 3.2.2, insolvenční zákon v § 140 odst. 3 stanoví další 

omezení pro uplatnění započtení po rozhodnutí o úpadku v souladu s § 140 odst. 2 InsZ.  

Započtení pohledávky po účinnosti rozhodnutí o úpadku není možné, pokud ji věřitel do 

insolvenčního řízení nepřihlásí. Tato podmínka vycházející z § 140 odst. 3 písm. a) InsZ ale může 

implikovat, že není možné započítávat po tomto rozhodnutí pohledávky, které se nepřihlašují, tj. 

ty za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené. Přitom před rozhodnutím o úpadku je 

započtení těchto pohledávek možné bez omezení.151 Nebude však nutné přihlašovat pohledávky, 

které se za přihlášené považují dle § 202 odst. 1 InsZ.152 

Obecně je účelem nutnosti přihlašování snaha o zamezení nečekaným započtením věřitelských 

pohledávek, o kterých nebylo dříve žádné vědomí.153 Není ale jisté, zda si zákonodárce uvědomil, 

že nutností přihlášení eliminoval možnost započítávat pohledávky, které se nepřihlašují.154 Přitom 

právě jejich započtení by nemělo za efekt znevýhodnění věřitelů jako celku, protože musí být 

v řízení tak jako tak v plné výši uspokojeny. Richter má za to, že takový postup je v pořádku, 

jelikož pohledávky nejsou vzájemně započitatelné proto, že pohledávka za majetkovou podstatou 

nemá stejnou hodnotu jako obecná pohledávka, vzhledem k poměru, ve kterém jsou fakticky 

uspokojovány. To je i v souladu s Westbrookovým principem vzájemnosti (viz 3.1.1). Stejně jako 

jsem uvedl výše, nemám za to, že by byl v souvislosti s pohledávkami za majetkovou podstatou 

takový postup relevantní. Argumentem pro toto započtení je také tvrzení, že pokud lze započíst 

přihlášené pohledávky, mělo by být tím spíše možné započíst pohledávky, které není nutné 

přihlašovat. Požadavek na přihlášení pohledávky by pak měl eliminovat pohledávky, které nelze 

do řízení přihlásit, nikoliv ty, které se nepřihlašují, protože jsou pohledávkami „vyšší kategorie“. 

Kavan navíc tvrdí, že v praxi bylo přistoupeno na to, že je možné pohledávky za majetkovou 

podstatou a jim na roveň postavené započíst. Toto zobecnění vyvozuje z rozhodnutí Nejvyššího 

soudu, které však vyslovuje opak a odkazuje na nemožnost započtení těchto pohledávek už z toho 

 

151 Erbsová, H. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 514. 

152 A nesouvisející s tématem práce § 275 a § 385 InsZ. 

153 Erbsová, H. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 517. 

154 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2016, spis. zn. 29 Cdo 1430/2014. Případ se týkal vymezení, zda 

omezení možnosti započtení stanovené § 140 odst. 2-4 InsZ se vztahuje i na dobu po účinnosti reorganizačního 

plánu. Při tom nejvyšší soud v uvedeném rozhodnutí upozornil na to, že pohledávky za majetkovou podstatou a jim 

postavené na roveň nemohou být po rozhodnutí o úpadku uspokojeny započtením, protože se nepřihlašuji. Výjimkou 

je, pokud tak určí reorganizační plán.  
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důvodu, že se nepřihlašují (ledaže reorganizační plán v případě, že je úpadek řešen reorganizací 

určí, že je možné tyto započíst).155 

Dalším omezením stanovujícím nemožnost započtení pohledávky je neúčinnost právního 

jednání, které vedlo k získání pohledávky [§ 140 odst. 3 písm. b) InsZ].156 Zákonodárce tak brání 

započtení, které vzniklo v důsledku získání pohledávky nepoctivým jednáním v rozporu s účelem 

insolvenčního řízení. Neúčinnost právního jednání musí být zásadně prohlášena soudem (§ 235 

odst. 2 InsZ). Neúčinnost není však vždy zřejmá již v době, kdy věřitel započtení provádí. Odpůrčí 

žalobu může insolvenční správce podat až ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí 

o úpadku (§ 239 odst. 3 InsZ). To znamená, že v době, kdy věřitel provede započtení, nemusí být 

ještě jednání, kterým pohledávku získal, považováno za neúčinné. Pokud k následnému prohlášení 

neúčinnosti soudem dojde, pohledávka, která započtením zanikla bude muset být obnovena a 

znova uspokojena splněním.157 Dále taktéž není možné provést započtení pohledávky na vydání 

majetku (dlužníkova plnění) do majetkové podstaty, pokud byl tento majetek získán věřitelem 

neúčinným právním jednáním (§ 238 InsZ). Z účelu úpravy lze dovodit, že pokud nelze započíst 

pohledávku získanou z neúčinného právního jednání, tím spíše nepůjde započíst pohledávku 

z neplatného právního jednání.158 Účelem těchto ustanovení je chránit věřitele před nepoctivým 

jednáním věřitelů či dlužníka. 

U nepřípustnosti započtení věřitelem v případě, že v době nabytí jinak započitatelné 

pohledávky věřitel věděl o úpadku dlužníka, lze pozorovat výkladovou nejasnost. Ta spočívá v 

otázce, zda zákonodárce měl na mysli slovem „nabytí“ pouze derivativní nabytí pohledávky (např. 

postoupením pohledávky), nebo i originární (např. poskytnutím úvěru). Občanský zákoník 

výrazem „nabýt“ označuje obě kategorie způsobů nabytí vlastnického práva, nicméně 

teleologickým výkladem předmětného omezení by bylo možné dospět k odlišnému závěru. Kdyby 

úprava zakazovala započtení pohledávek nabytých originárním způsobem, mohla by tím odrazovat 

potenciální obchodní partnery, kteří by jinak byli ochotní vstupovat do závazků s dlužníkem 

v úpadku a udržet tak dlužníkův závod v provozu včetně jeho hodnoty. Oproti tomu nabytí 

pohledávky derivativním způsobem nemá výhodu udržení hodnoty dlužníkova závodu, navíc 

 

155 Kavan, P. In: Sprinz, P. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 362; Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

30. 11. 2016, spis. zn. 29 Cdo 1430/2014. Viz pozn. 154 na s. 59. 

156 Pro neúčinnost viz § 235-243 InsZ. 

157 Erbsová, H. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s 517. 

158 Erbsová, H. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s 517. 
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může vést ke zneužití ve snaze věřitele získat lepší postavení v insolvenčním řízení.159 Druhý 

nabízený výklad lépe dosahuje účelu insolvenčního řízení, nicméně s ohledem na jazykovou 

korespondenci s občanským zákoníkem se domnívám že se jedná o všechny způsoby nabytí 

pohledávky.  

Ustanovení §140 odst. 3 písm. d) InsZ zakazuje započíst pohledávku, pokud věřitel, který chce 

provést jednostranné započtení, dosud neuhradil splatnou pohledávku dlužníka v rozsahu, v němž 

převyšuje započitatelnou pohledávku tohoto věřitele. Účelem úpravy je chránit majetkovou 

podstatu před „kreditním rizikem“ způsobeným započtením bez uhrazení pohledávky dlužníka za 

věřitelem.160 Věřitel, který chce započíst svou pohledávku, která má nižší hodnotu než pasivně 

započítávaná pohledávka, musí nejdříve doplatit rozdíl, který by při započtení zbyl nesplněný na 

pasivně započítávané pohledávce.  

3.2.2.3 Započtení dlužníkem vůči věřiteli  

Pokud by započtení mělo být provedeno jednostranným právním jednáním dlužníka nebo 

dohodou, platí kromě výše uvedeného v tomto oddíle přiměřeně stejná pravidla jako výše uvedená 

v 3.2.1. Je tak nutné brát v úvahu omezení nakládání s majetkovou podstatou, která dlužníka 

postihují (§ 140 odst. 1, § 229 odst. 3, § 111 InsZ).161 Prohlášením úpadku nastává rozdíl oproti 

předchozí etapě řízení v tom, že dispoziční práva v rozsahu, v jakém není dlužník oprávněn 

nakládat s majetkovou podstatou, přecházejí s rozhodnutím o úpadku na insolvenčního správce. 

Pokud by započtení v rozporu s právní úpravou provedl insolvenční správce, mohlo by být takové 

jednání v krajním případě v rozporu se zásadou jednání ve prospěch společného zájmu věřitelů, a 

následně by za škodu způsobenou věřitelům odpovídal (§ 36 a 37 InsZ). 

3.2.3 Započtení po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku 

Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku má poměrně významné následky ve vztahu k možnosti 

užít pro zánik pohledávek institut započtení. Tyto následky spočívají v tom, že pohledávky, které 

se stanou započitatelnými (splní „zákonné podmínky započtení“) po rozhodnutí o způsobu řešení 

úpadku, není možné započíst. Jednotlivé způsoby řešení úpadku nebo i pravděpodobnost, že 

k určitému způsobu řešení úpadku dojde (viz 3.2.3.2), mohou však mít i další vliv na možnost 

započtení pohledávek, které splnily zákonné podmínky započtení před tímto rozhodnutím. 

 

159 Wood, P., R. cit. In: Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 324. 

160 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 324. 

161 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 320. 
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3.2.3.1 Započtení v konkursu  

Ze znění § 140 odst. 2 InsZ vyplývá, že započtení lze provést i po rozhodnutí o způsobu řešení 

úpadku, pokud zákonné podmínky tohoto započtení byly splněny před tímto rozhodnutím (viz 

3.2.2.1).  

V konkursu je tak možné provést při splnění podmínek § 140 odst. 2-4 InsZ započtení bez 

ohledu na fázi, ve které se tato etapa řízení nachází, až do jejího skončení. To může být 

problematické s ohledem na nutnost splnění rozvrhového usnesení a zachování poměrného 

uspokojení pohledávek, pokud podmínky započtení byly splněny a pohledávka přihlášena a věřitel 

se rozhodne započíst v době těsně před výplatou dle schváleného rozvrhového usnesení. Jedná se 

o oblast, kterou by měl zákonodárce dle mého názoru dále mírně zkorigovat tím, že určí okamžik, 

kdy už nebude možné v konkursu započtení nadále provést. 

Ve vztahu ke konkursu je upřednostňována právní jistota věřitelů a zachování práv nabytých 

v dobré víře před poměrným uspokojením věřitelů jako kolektivu.  

Co se týká jednostranného započtení pohledávek dlužníka a započtení dohodou, to může 

teoreticky provést insolvenční správce, jelikož na něj v souladu s § 246 InsZ přešla dispoziční 

oprávnění k majetkové podstatě. Měl by si však být vědom možné odpovědnosti, pokud takové 

započtení bude v neprospěch věřitelů, jako celku (§ 36 a § 37 InsZ) (obdobně jako v 3.2.2.3). 

3.2.3.2 Započtení v reorganizaci 

Úprava reorganizace vzhledem k její sanační povaze určuje pro možnost započtení pohledávek 

speciální pravidla a omezuje tuto možnost více než likvidační konkurs (viz 1.2.3). Zároveň zákon 

stanovuje několik výjimek – okamžiků, kdy bude možné započtení v modifikované či 

nemodifikované formě dle § 140 odst. 2-4 InsZ provádět. Zákaz započtení v souvislosti 

s reorganizací nastává zveřejněním návrhu na povolení reorganizace (§ 324 odst. 3 InsZ). Tento 

zákaz končí v okamžiku, kdy nastanou účinky reorganizačního plánu, nebo pokud je na základě 

rozhodnutí soudu zřejmé, že se reorganizace neuskuteční.  

Omezení provádět započtení udává § 324 odst. 3 InsZ, který určuje, že od okamžiku zveřejnění 

návrhu na povolení reorganizace není přípustné započtení ani dlužníkem, ani věřitelem, ledaže 

soud dle § 82 odst. 3 písm. c) InsZ takové započtení předběžným opatřením dovolí (viz 3.2.5). 

Přitom není rozhodující, že zákonné podmínky započtení byly splněny před zveřejněním návrhu 

na povolení reorganizace. Účelem omezení je podpořit sanační způsob řešení úpadku, který by při 
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možnosti započtení pohledávek byl značně ztížen.162 Pokud by totiž během přípravy reorganizace 

průběžně docházelo k započítávání pohledávek, nebylo by možné jednoznačně určit, v jakém 

stavu se dlužník (a jeho závod) nachází. Omezením započtení je také zvýšena pravděpodobnost, 

že alespoň do rozhodnutí o řešení úpadku bude mít dlužník dostatek peněžních prostředků pro 

udržení běhu závodu. 

Dlužník nebo někteří věřitelé by taktéž mohli chtít ustanovení § 324 odst. 3 InsZ za pomoci 

podání návrhu na povolení reorganizace zneužít, jelikož zákaz započtení je následkem už 

zveřejnění onoho návrhu, nikoliv až povolení reorganizace. Takto podaný návrh může vést 

k záměrnému znevýhodnění věřitelů, kteří mají započitatelné pohledávky vůči dlužníkovi. 

V případě, že by k takovému pokusu o zneužití došlo, může soud návrh zamítnout, a to na základě 

nepoctivého záměru navrhovatele, který nebyl při podávání návrhu v dobré víře, že budou splněny 

podmínky pro schválení reorganizačního plánu (§ 317 odst. 2 a § 326 odst. 1 InsZ).163  

Konec zákazu započtení daný § 324 odst. 3 InsZ ve vztahu k reorganizaci může nastat ve třech 

případech. Prvním okamžikem zániku zákazu započtení, který zákon zmiňuje, je dle § 352 odst. 3 

InsZ okamžik účinnosti reorganizačního plánu. Jedním z účinků reorganizačního plánu je však 

zánik pohledávek, které před jeho účinností existovaly (viz 2.2.2.1). Pohledávky, které by jinak 

byly či mohly být započteny, budou muset být v reorganizačním plánu vymezeny, jako 

pohledávky, které nezaniknou (§ 356 odst. 1 InsZ). Pokud by zachování původních pohledávek 

v reorganizačním nebylo upraveno, domnívám se, že započtení nebude možné ani přes zrušení 

zákazu započtení dle § 324 odst. 3 InsZ v souvislosti s účinností reorganizačního plánu. 

Pohledávky by musely splňovat podmínky § 140 odst. 2-4 InsZ. To ale nebude možné, protože 

jednou z podmínek započtení po úpadku je, aby se pohledávky staly započitatelnými před 

rozhodnutím o způsobu řešení úpadku. S účinností reorganizačního plánu ale pohledávky, které 

vznikly do jeho účinnosti, zanikají a vznikají nové, neurčí-li plán jinak (§ 356 odst. 1 InsZ). Nové 

pohledávky by pak tuto podmínku započtení spočívající v započitatelnosti před rozhodnutím o 

způsobu řešení úpadku nemohly nikdy splnit. 

Zároveň také mohou být v reorganizačním plánu stanoveny podmínky započtení odlišně od 

podmínek § 140 odst. 2-4 InsZ. Dle judikatury je možné reorganizačním plánem vymezit 

 

162 Důvodová zpráva k zákonu č. 217/2009, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další zákony [online]. PSP ČR. 2009 [cit. 24.5.2020]. Dostupné 

z https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=770&ct1=0. 

163 Dančišin, M. in Maršíková, J. a kol. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 2018. s. 699. 
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podmínky započtení i bez omezení § 140 odst. 2-4 InsZ.164 To je v souladu s ustanovením § 338 

odst. 3 InsZ, které určuje, že je možné odchýlit se v reorganizačním plánu od zákonných 

ustanovení, týká-li se tento odklon „uspokojení pohledávek věřitelů“. Pod pojem „uspokojení 

pohledávek“ lze zahrnout i jiné způsoby zániku pohledávek než zánik splněním dluhu, jelikož 

sama reorganizace může být provedena mnoha různými způsoby (viz 1.2.3.2). Započtení je tedy 

taktéž uspokojením pohledávky. V reorganizačním plánu je také na druhou stranu možné 

započtení úplně zakázat.165 Účelem tohoto pravidla je umožnit provedení reorganizace co 

nejefektivněji.166   

Další okamžik, kdy je opět možné započtení po zákazu § 324 odst. 3 InsZ provést, nastane, 

pokud insolvenční soud návrh na povolení reorganizace odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí 

nebo jej zamítne. Účinky podání návrhu na povolení reorganizace takovými rozhodnutími soudu 

totiž zanikají (§ 327 odst. 1). Zánik těchto účinků pak vede k obnovení možnosti započítávat za 

podmínek § 140 odst. 2-4 InsZ. Dle důvodové zprávy k zákonu č. 271/2009 Sb., který tuto v té 

době novinku zavedl, je účelem ustanovení znova dovolit započtení v okamžiku, kdy je zřejmé, že 

sanační způsob řešení nebude možný. 167 V případě, že ke zrušení zákazu započtení dojde kvůli 

odmítnutí, zamítnutí či zpětvzetí návrhu na povolení reorganizace, do rozhodnutí o řešení úpadku 

platí pro započtení stejná pravidla jako po rozhodnutí o úpadku (viz 3.2.2). 

Zákaz započtení stanovený v § 324 odst. 3 InsZ se taktéž ruší v případě přeměny reorganizace 

na konkurs (viz níže). 

Zákaz vymezený v § 324 odst. 3 InsZ platí i pro jednostranné započtení dlužníkem a započtení 

dohodou. Po obnovení možnosti provádět započtení na základě účinnosti reorganizačního plánu 

 

164 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2016, spis. zn. 29 Cdo 1430/2014. Viz pozn. 154 na s. 59.  

165  Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 3. 2014, spis. zn. 2 VSPH 1938/2013-B-513. Věřitelé podali odvolání 

proti usnesení, kterým byl schválen reorganizační plán, který – mimo jiné – zakazoval započtení. Jeden z věřitelů 

namítal rozpor s ustanovením § 352 odst. 3 InsZ s tvrzením, že zákaz započtení reorganizačním plánem je 

protiprávní. S odkazem na § 338 odst. 3 InsZ soud prvního stupně rozhodl, že je možné započtení pro splnění účelu 

reorganizace zakázat. Odvolací soud se s tímto názorem ztotožnil, jelikož započtení je také forma uspokojení 

pohledávek, které díky němu zaniknou. Usnesení nicméně bylo zrušeno a vráceno soudu prvního stupně pro jiná 

procesní pochybení. 

166 Smrčka, L. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1252. 

167 Důvodová zpráva k zákonu č. 217/2009, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další zákony [online]. PSP ČR. 2009 [cit. 25.5.2020]. Dostupné 

z https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=770&ct1=0. 
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se započtení dlužníkem stejně jako věřitelem bude řídit pravidly vymezenými reorganizačním 

plánem nebo obecnou úpravou § 140 odst. 2-4 InsZ. 

Přeměna reorganizace na konkurs a zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu 

Přeměna reorganizace na konkurs je situací, ve které je nutné vzhledem ke změně poměrů, 

která institut provází, možnost započtení zákonem taktéž upravit. Přeměna reorganizace 

na konkurs vede dle § 363 odst. 5 InsZ ke zrušení zákazu započtení dle § 324 odst. 3 InsZ. 

Důsledkem zrušení zákazu bude, stejně jako v konkursu, možnost započítávat pohledávky 

v souladu s podmínkami vymezenými § 140 odst. 2-4 InsZ (viz 3.2.3.1). Cílem ustanovení je opět 

umožnit započtení v okamžiku, kdy nastane jistota, že reorganizace neproběhne. Výše uvedené 

platí, pokud proměna proběhne před účinností reorganizačního plánu. S účinností reorganizačního 

plánu je totiž jinak zákaz započtení dle § 324 odst. 3 InsZ taktéž zrušen, takže zrušení zákazu 

v důsledku § 363 odst. 5 InsZ by bylo nadbytečné. 

Pokud by přeměna reorganizace na konkurs nastala až po účinnosti reorganizačního plánu, 

následek bude obdobný, jako je uvedeno výše avšak s rozdílem, že místo zákazu započtení 

stanoveným § 324 odst. 3 InsZ, nahradí podmínky započtení dle § 140 odst. 2-4 InsZ režim 

započtení stanovený reorganizačním plánem. Pokud plán podmínky upravovat nebude, zůstanou 

vymezené § 140 odst. 2-4 InsZ, jelikož zákaz § 324 odst. 3 InsZ bude zrušen s účinností 

reorganizačního plánu. K výše uvedenému se však nabízí otázka, zda vůbec budou existovat 

pohledávky, které by podmínky § 140 odst. 2 InsZ splnily. Jestliže insolvenční zákon dovoluje dle 

§ 140 odst. 2 započíst pouze pohledávky, které se staly započitatelnými do rozhodnutí o způsobu 

řešení úpadku, je otázkou, zda takové pohledávky v okamžiku přeměny reorganizace na konkurs 

ještě existují, pokud zanikly s účinky reorganizačního plánu (§ 356 odst. 1 InsZ), ledaže plán určil 

jinak. Přeměna na konkurs totiž původní pohledávky neobnovuje (viz 2.2.2.6). Nemusí tedy 

existovat v okamžiku přeměny pohledávky, které by bylo možné započítávat. Všechny pohledávky 

nově vzniklé s účinností reorganizačního plánu se potenciálně stanou započitatelnými (v 

mimoinsolvenčním režimu) až po rozhodnutí o povolení reorganizace. Výjimkou by mohlo být, 

pokud by reorganizační plán určil o některých pohledávkách, že nezanikly. 

Co se týká zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu, pokud dojde ke zrušení 

tohoto rozhodnutí dle § 362 InsZ před účinností reorganizačního plánu, zákaz započtení dle § 324 

odst. 3 InsZ bude stále účinný. Pokud ke zrušení onoho rozhodnutí dojde po okamžiku účinnosti 

reorganizačního plánu, domnívám se, že zákaz započtení dle § 324 odst. 3 InsZ bude znova 

účinný, protože opět nastane etapa po povolení reorganizace a pomine účinnost plánu. Insolvenční 

zákon žádné zvláštní pravidlo, jako v případě přeměny reorganizace na konkurs, neurčuje. 
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3.2.3.3 Započtení v oddlužení 

Oddlužení obecně nemá ve vztahu k započtení speciální úpravu.168 Uplatní se tedy obecná 

pravidla týkající se započtení po rozhodnutí o úpadku stanovená insolvenčním zákonem, 

přiměřeně jako při započtení v konkursu. Omezení je pak založeno pouze § 140 odst. 2-4 InsZ (viz 

3.2.2). Otázkou, která by v souvislosti se započtením ve vztahu k oddlužení mohla vyvstat, je, jaký 

má na započtení vliv osvobození dlužníka od placení pohledávek. 

Osvobození od placení pohledávek má za následek, že z pohledávek věřitelů se stanou 

naturální práva. Znamená to, že pohledávky pak nesplňují základní podmínky vymezené 

občanským zákoníkem (viz 3.1) pro možnost započtení. Započítávané pohledávky totiž musí být 

uplatnitelné před soudem (§ 1987 OZ). To znamená, že pohledávky za dlužníkem nebude po 

osvobození od placení pohledávek možné jednostranně započíst.169 V případě, že by osvobození 

bylo soudem odňato nebo zaniklo ze zákona, pohledávky za dlužníkem budou opět vymahatelné, 

protože se obnoví (viz 2.2.3.2). Budou tedy znova započitatelné, a to už v obecném 

mimoinsolvenčním režimu práva, protože pokud byl dlužník osvobozen od placení dluhů, muselo 

insolvenční řízení skončit.   

Pokud chce započtení provést dlužník, popř. souhlasí se započtením dohodou, měl by si být 

vědom skutečnosti, že nesmí zvýhodnit v rámci provádění oddlužení jednotlivé věřitele, obzvláště 

při plnění oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty [§ 412 odst. 1 

písm. f), § 417 InsZ], jinak mu může následně být odejmuto osvobození od placení dluhů, a to na 

základě věřitelského návrhu podaného až do 3 let od přiznání osvobození.  Navíc i během 

oddlužení platí pro dlužníka omezení vycházející z § 111 InsZ (viz 3.2.1).  

3.2.4 Započtení v moratoriu  

Insolvenční zákon také pro případ, že je vyhlášeno soudní moratorium, určuje pro započtení 

speciální omezení. Ustanovení § 122 odst. 3 InsZ v době moratoria totiž započtení zakazuje.  

Insolvenční zákon stanoví, že započtení vzájemných pohledávek není po dobu moratoria 

přípustné, a to ani tehdy, pokud podmínky započtení byly splněny před okamžikem, kdy nastaly 

účinky moratoria, tj. vyhlášením. Účelem ustanovení je zachování peněžního toku při provozu 

 

168 Specialita týkající se oddlužení vyplývá z § 140 odst. 2 InsZ in fine. Týká se však započtení ve vztahu k jistotě při 

nájmu bytu. S ohledem na téma práce toto nepovažuji za relevantní. Nejedná se o vztah obchodních partnerů.  

169 Erbsová, H. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 1634. 
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dlužníkova závodu, a to kvůli snaze o sanaci, přičemž započtení snižuje výši peněžního toku, což 

snižuje pravděpodobnost udržení chodu dlužníkova závodu.170 

Zákaz jednostranného započtení ze strany věřitele je jistě žádoucím efektem. U zákazu 

započtení dlužníkem už je pozitivní efekt nižší, a to vzhledem k tomu, že existují dluhy, které je 

dlužník oprávněn plnit přednostně dle § 122 odst. 1 InsZ. To jsou dluhy vzniklé v souvislosti se 

zachováním provozu závodu, a to v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria a po něm. 

Tyto dluhy se hradí přednostně před ostatními splatnými dluhy. U těchto „přednostních“ dluhů 

zákaz započtení zvyšuje transakční náklady (např. za peněžní převody či získávání souhlasu soudu 

se započtením ve formě předběžného opatření). V ideálním případě by tedy započtení dlužníkem 

na výše uvedené dluhy mělo být možné vždy pro snížení transakčních nákladů, což je 

v insolvenčním řízení žádoucí vzhledem k cíli uspokojit věřitele v co nejvyšší míře. Přitom čím 

vyšší jsou transakční náklady, tím méně zbyde pro věřitele. Potom by mělo být možné zakázat 

započtení na základě předběžného opatření v situaci, kdy by to bylo třeba. Možné omezení by však 

mělo dopadnout na osoby tvořící s dlužníkem koncern a osoby dlužníkovi blízké, aby dlužník 

nemohl započtení zneužít. 171 

Zákonodárce v tomto případě zvolil úpravu, která zákazem započtení napomáhá zachování 

peněžního toku a podporuje zachování provozu dlužníkova závodu. To zvyšuje pravděpodobnost 

vyřešení úpadku dlužníka, než vůbec bude prohlášen. To je ostatně i cílem moratoria (viz 1.2.2). 

Úprava není ideální ve vztahu k dluhům, které dlužník smí plnit přednostně, v této oblasti by 

zasloužila mírnou úpravu snižující transakční náklady, jak navrhuji výše.  

3.2.4.1 Započtení v mimořádném moratoriu 

Mimořádné moratorium (viz 1.2.2.1) je od „řádného“ soudního moratoria odlišné v tom, že 

zákaz započtení se v něm neuplatní (§ 127a odst. 1 InsZ). Dle důvodové zprávy k zákonu Lex 

Covid je možnost započtení stanovena z toho důvodu, aby vyrovnala věřitelům znevýhodnění 

spočívající ve skutečnosti, že k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podaném od 24. 4. do 

31. 8. 2020 se nepřihlíží (§ 13 Lex Covid) a nemožnost řešit tak uspokojení jejich pohledávek 

 

170 Důvodová zpráva k zákonu č. 217/2009, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další zákony [online]. PSP ČR. 2009 [cit. 25.5.2020]. Dostupné 

z https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=770&ct1=0. 

171 Zahradníková, R. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 432. 
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kolektivně.172 Toto odůvodnění dává v kontextu následků spočívajících v nemožnosti podat 

insolvenční návrh věřitelem na jednu stranu smysl. Na druhou stranu je otázkou, jestli možnost 

započtení v moratoriu (i když mimořádném) nepopírá účel samotného moratoria, když jedním 

z prostředků dosažení sanace v moratoriu je právě zabezpečení dostatečného peněžního toku tak, 

aby bylo možné v provozu závodu pokračovat. Toho v případě možnosti provést započtení 

dosaženo není.  

Důvodem pro takový postup zákonodárce ovšem může být skutečnost, že vzhledem 

k možnému vysokému množství dlužníků a věřitelů zákonodárce nezakázal započtení z toho 

důvodu, aby nedošlo k „lavinovému efektu“, jak prezentuje ve svém názoru Havel.173 Neudává 

však, v jakém ohledu by měl onen lavinový efekt nastat. Mám za to, že k plošnému problému 

spočívajícím např. v nízkém peněžním toku u většího množství subjektů může dojít i vlnou 

vzájemných započtení. Možnost provádět započtení může být nicméně v případě potřeby nadále 

omezena soudním předběžným opatřením dle § 82 odst. 3 písm. c) InsZ (viz 3.2.5). 

3.2.5 Soudní výjimky 

Jak již bylo zmíněno výše, zákon dává soudu možnost moderovat zákazy, nebo naopak omezit 

možnost započtení. Dle § 82 odst. 3 InsZ je soud oprávněn udělit souhlas se započtením v době 

trvání moratoria, po okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace, či naopak zakázat 

započtení pro určité případy či na určitou dobu. Účelem je umožnit soudu změkčit či zpřísnit 

zákonná pravidla. To proto, že v insolvenčním řízení se mohou vyskytnout specifické situace, kdy 

započtení může být vhodné i v době moratoria a při snaze o sanaci, či naopak nevhodné i přes to, 

že zákon započtení obecně dovoluje. Pokud se má soud svým souhlasem odklonit od obecné 

zákonné úpravy, měly by k tomu existovat důvody zvláštního zřetele hodné, a navíc by takové 

rozhodnutí nemělo odporovat společnému zájmu věřitelů v souladu se zásadami insolvenčního 

řízení.174 Myslím si však, že u obecných nepřednostních pohledávek bude velmi složité vymezit a 

nalézt situaci, kdy započtení nepovede k upřednostnění některého z věřitelů. Někdy však může 

 

172 Důvodová zpráva k zákonu č. 191/2020, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS 

CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně 

insolvenčního zákona a občanského soudního řádu [online]. PSP ČR. 2020 [cit. 26.5.2020]. Dostupné z 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=807&CT1=0#prilohy. 

173 SPRINZ, P. Mimořádné moratorium jako obranný štít podnikatelů krok za krokem. Právní rozhledy. 2020. s. 343-

351. 

174 Zahradníková, R. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 431. 
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ekonomický smysl mít. Jedním z takových případů je např. započtení místo plnění dluhů 

souvisejících se zachováním provozu závodu, vzniklých v posledních 30 dnech před vyhlášením 

moratoria a po něm, které se hradí přednostně před splatnými dluhy. V takovém případě je souhlas 

soudu se započtením dlužníkem na pohledávky, které má za věřiteli, namístě. Dle Zahradníkové 

by tato úleva měla platit ze zákona vzhledem k možnému snížení transakčních nákladů už např. 

jen za bankovní převody.175 

3.2.6 Následky započtení v rozporu s právní úpravou 

Legislativa stanovuje obecné podmínky pro započtení v občanském zákoníku a speciální 

podmínky v insolvenčním zákoně. Věřitel či dlužník se však mohou pokusit započtení provést i 

v případě, že podmínky k provedení započtení nejsou splněny.  V souvislosti s touto možností 

vyvstává otázka, co je následkem takového nezákonného započtení. 

Pokud nebudou před rozhodnutím o úpadku splněny obecné podmínky započitatelnosti dle 

občanského zákoníku (tj. jediné podmínky, které je před rozhodnutím o úpadku nutné splnit), 

půjde při snaze o započtení (ať dlužníkem, nebo věřiteli) nejčastěji o relativní neplatnost dle § 580 

odst. 1 OZ.176 Započtení provedené v rozporu s obecnými podmínkami by totiž bylo v rozporu s 

účelem a smyslem zákona. Neplatnost by potom musela namítnout osoba s dispozičním 

oprávněním (v případě započtení věřitelem), nebo věřitel (v případě započtení dlužníkem). 

V okamžiku, kdy by před rozhodnutím o úpadku došlo ke splnění obecných podmínek občanského 

zákoníku, ale byly by porušeny podmínky omezení nakládání s majetkovou podstatou dle § 111 

odst. 1 InsZ, mohlo by být právní jednání dlužníka relativně neúčinné (viz 3.2.1), přičemž tuto 

neúčinnost by musel namítnout insolvenční správce podáním odpůrčí žaloby vůči osobě, v jejíž 

prospěch bylo neúčinné právní jednání vykonáno.  

Při započtení v rozporu s výslovnými zákazy uvedenými v insolvenčním zákoně (§ 140 odst. 

2-4, § 324 odst. 3, § 122 odst. 3) se potom Richter domnívá, že půjde o absolutní neplatnost dle 

§ 588 OZ. 177  Nenabízí však pro toto tvrzení žádné argumenty. Jak podotýká Erbsová, o tom, jestli 

porušení zákazů zjevně narušuje veřejný pořádek, by bylo možné vést diskusi. Okruh osob, na 

které má insolvenční řízení dopad je totiž vždy omezený. Zjevný rozpor s dobrými mravy taktéž 

bude muset posoudit soud v konkrétním případě.178 Lze si však představit, že započtení 

 

175 Zahradníková, R. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 432. 

176 Šilhán, J. In: Humlák, M. a kol. Občanský zákoník V.: Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 2014. s. 1118. 

177 Richter, T. Insolvenční právo. 2017. s. 321. 

178 Erbsová, H. In: Hásová, J., Moravec, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2018. s. 516-517. 
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„hospodářsky významné“ pohledávky u velkého ekonomického subjektu, který je dlužníkem, a 

v důsledku toho možné zkrácení uspokojení pohledávek věřitelů, může mít dopad do sféry 

veřejného pořádku.  

V případě, že by šlo o neplatnost relativní, může se jí dovolávat insolvenční správce, dlužník 

či věřitelé, v závislosti na tom, kdo započtení provedl a kdo je osobou, která je takovým jednáním 

poškozena, a jejíž zájmy ustanovení zákona mají chránit (§ 586 OZ). Insolvenční zákon v tomto 

případě zmocňuje k dovolání se neplatnosti i insolvenčního správce přes to, že není osobou, jež 

mají ustanovení, se kterými je jednání v rozporu, chránit (§ 231 odst. 3 InsZ). Takové zmocnění 

je v zájmu dosažení účelu insolvenčního řízení. 

Pokud jde o neplatnost v důsledku postupu v rozporu s předběžným opatřením (§ 82 odst. 3 

InsZ, § 113 InsZ), je pravděpodobné, že se bude jednat o absolutní neplatnost při přiměřeném užití 

občanského soudního řádu, který stanoví, že pokud osoba, které je adresováno předběžné nařízení, 

poruší povinnosti, které jím má uložené, jedná se o neplatnost, ke které soud může přihlédnout ex 

offo (§ 76f OSŘ).179 

3.2.7 Úprava započtení vycházející z nařízení č. 2015/848 

Evropské nařízení č. 2018/848 stanoví v čl. 9, že skutečnost, že je vedeno insolvenční řízení, 

nemůže zabránit v započtení věřitelům, pokud toto započtení umožňuje právo rozhodné pro 

pohledávky dlužníka v úpadku, tzn. právo rozhodné pro dluhy věřitele. Toto pravidlo zapříčiní, že 

výše uvedené v případě, že insolvenční řízení bude vedeno s přeshraničním prvkem, může být 

modifikováno za podmínek nařízení č. 2015/848 národní úpravou jiného členského státu Evropské 

unie. Účelem této úpravy je zachovat právní jistotu v závazcích s přeshraničním prvkem. 

Výše uvedená skutečnost může motivovat věřitele k tomu, aby ve smlouvách volili jako 

rozhodné pro pohledávky potenciálního dlužníka takové právo, které bude omezovat započtení 

v co nejnižší možné míře.180 

3.2.8 Shrnutí k započtení 

Jak je nastíněno v textu výše, započtení je v kontextu insolvenčního řízení poněkud 

kontroverzním způsobem zániku závazku. Hlavní problém tkví v určení, zda by měla mít přednost 

kolektivní povaha řízení a zásada poměrného uspokojení věřitelů, nebo obecná právní jistota a 

práva nabytá v dobré víře.  

 

179 Kavan, P. In: Sprinz, P. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2019. s. 185. 

180 Hásová, J., Moravec, T. Insolvenční řízení. 2018. s. 250. 



 

 

 

 

 

71 

Úprava vycházející z insolvenčního zákona se v současné době snaží o střední cestu, takže 

započtení po prohlášení úpadku obecně dovoluje, nicméně nastavuje pro možnost započtení 

uskutečnit určité podmínky. V závislosti na účelu jednotlivých etap či institutů insolvenčního 

řízení potom insolvenční zákon podmínky zpřísňuje, nebo od nich naopak ulevuje. Jako příklad 

přísnější úpravy lze uvést úpravu týkající se reorganizace (v etapě od zveřejnění návrhu na 

povolení do účinnosti reorganizačního plánu) či moratoria, u kterých není pro jejich sanační 

povahu po určitou dobu započtení povoleno. Později u reorganizace (od účinnosti reorganizačního 

plánu) je ale možnost započtení provádět i za méně přísných podmínek, než jsou ty insolvenčním 

zákonem obecně nastavené, je-li to v zájmu věřitelů. Dále také zákon dává možnost moderovat 

podmínky soudem, čímž nabízí subjektům řízení korekci zákonné nedokonalosti.  

Jako obrana proti nezákonnému započtení potom slouží věřitelům zejména instituty 

neplatnosti a relativní neúčinnosti. 

To, jak jsou podmínky započtení v řízení nastaveny, poukazuje na to, že zákonodárce 

balancuje na pomezí mezi výše zmíněnými principy. V současné době se úprava insolvenčního 

zákona přiklání spíše k cestě zachování práv věřitelů nabytých v dobré víře a šetří tak právní 

jistotu. Zároveň zákon nastavuje určitá pravidla a pojistky tak, aby nebylo možné započtení 

zneužívat či znemožnit započtením, ať už záměrně či nezáměrně, řešení úpadku za pomoci 

insolvenčního řízení. 

Domnívám se, že zvolené řešení lze považovat vzhledem k „vyššímu“ principu nutnosti 

zachování právní jistoty za správné i přes to, že může věřitele, kteří nemají proti dlužníkovi 

započitatelnou pohledávku, znevýhodňovat. Kromě toho, že někdy může být započtení 

ekonomicky výhodné, nemělo by dle mého názoru smysl nutit věřitele, aby poskytovali dlužníkovi 

plnění v okamžiku, kdy proti němu mají podle obecné úpravy započitatelnou pohledávku. Mám 

v tomto ohledu za to, že důvody právní úpravy mohou přesahovat až do sféry politické a sociální. 

Co se týká následků pro obchodní partnery dlužníka ve vztahu k institutu započtení, určité 

omezení způsobené insolvenčním zákonem v tomto ohledu pro věřitele z úpadku dlužníka plyne. 

Mám však vzhledem k výše uvedenému za to, že tento zásah do práv věřitelů není extrémní a 

pokud je nastaveno ve vztahu k započtení insolvenční úpravou nějaké omezení, je nastaveno spíše 

pro to, aby bylo možné úpadek vůbec jedním ze způsobů nabízených insolvenčním zákonem 

vyřešit. Někdy je možná úprava mírná až příliš (např. při neomezené časové možnosti provést 

započtení při konkursu, pokud jsou splněny podmínky insolvenčního zákona). 
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Závěr 

Tato práce si kladla za cíl popsat hmotněprávní následky úpadku dlužníka pro jeho obchodní 

partnery. Zaměřil jsem se konkrétně na oblast existence, zániku a vymahatelnosti pohledávek 

věřitelů. Hlavní otázky, které měla práce zodpovědět byly: Jaké má insolvenční řízení přímé 

následky ve vztahu k existenci, zániku a vymahatelnosti pohledávek, případně dalších práv 

věřitelů? Lze se potenciálních pro obchodní partnery negativních následků nějak vyvarovat? Jaké 

má insolvenční řízení následky, co se týká možnosti uplatnit zánik pohledávek započtením? 

Odpověď na tyto otázky bych shrnul do níže uvedených závěrů. 

Etapy insolvenčního řízení předcházející samotnému řešení úpadku výrazné hmotněprávní 

následky ve vztahu k existenci a vymahatelnosti pohledávek nemají. Následky pro obchodní 

partnery ovlivňující existenci, zánik a vymahatelnost jejich pohledávek jsou dány zejména 

způsobem řešení úpadku, který určuje i cíl, jehož je nutné zvoleným způsobem úpadku dosáhnout. 

Obecně lze říci, že sanační způsoby řešení úpadku jsou vedeny zájmem „očistit“ dlužníka od jeho 

dluhů, čemuž hmotněprávní následky z insolvenční úpravy vycházející taktéž nasvědčují. U 

konkursu, tedy likvidačního způsobu řešení úpadku, takový zájem obecně není.  

Konkurs obecně k zániku pohledávek nevede. Pohledávky věřitelů v konkursu mají být 

kolektivně a poměrně uspokojeny a následně ve zbytku mohou být věřiteli po skončení konkursu 

dále vymáhány. To proto, že konkurs není spojen s potřebou dlužníkovo hospodaření sanovat. 

Zákon v tomto ohledu navíc činí z upraveného seznamu pohledávek exekuční titul, který lze užít 

k zahájení vykonávacího řízení v promlčecí lhůtě 10 let. K zániku pohledávek však konkurs vede 

v případě, že je v jeho důsledku z důvodů v zákoně jmenovaných, zrušena právnická osoba, jejíž 

úpadek je konkursem řešen. Potom pohledávky zaniknou spolu se zrušením této právnické osoby. 

Zánik pohledávek z jmenovaného důvodů nicméně nenastane, pokud existuje majetek, který 

nenáležel do majetkové podstaty, a je možné z něj zbývající dluhy zaniklé právnické osoby splnit 

(např. z ručení nebo finanční záruky nebo ze zástavního práva). Navíc, pokud se po zániku 

pohledávek objeví dříve neznámý majetek, zaniklá osoba včetně pohledávek se obnoví a vzniklá 

situace je řešena v likvidaci. 

Sanační reorganizace oproti konkursu používá zánik pohledávek věřitelů a dalších práv třetích 

osob k majetku náležejícímu do majetkové podstaty jako prostředek k dosažení svého účelu. 

Pohledávky a další práva zaniknou už s účinností reorganizačního plánu, tedy v počátcích 

samotného provádění reorganizace. Tyto zaniklé pohledávky a další práva třetích osob jsou ale 

nahrazeny pohledávkami a právy novými, vymezenými v reorganizačním plánu. Zároveň, 
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podobně jako u konkursu, nezaniká povinnost ručitelů, spoludlužníků či dalších poskytovatelů 

zajištění ke splnění jejich dluhů vyplývajících z jmenovaných vztahů. Velmi komplikované situace 

pro všechny subjekty řízení mohou vzniknout, pokud se reorganizace nezdaří, a je buďto 

přeměněna na konkurs nebo je reorganizační plán soudem zrušen. Pak musejí být vztahy mezi 

dlužníkem, věřiteli, popřípadě třetími osobami poměrně složitě řešeny, jelikož zákon pro tyto 

situace nevymezuje dostatečně jasná pravidla a nechává řešení převážně na soudu.  

Oddlužení je taktéž sanačním způsobem řešení úpadku. Zákon využívá k sanaci dlužníkova 

ekonomického (a sociálního) stavu institut osvobození od placení pohledávek. Ono osvobození je 

přiznáno dlužníkovi soudem, pokud splní zákonné podmínky oddlužení, tedy na konci procesu. 

Osvobození dlužníka od placení pohledávek (tj. od plnění jeho dluhů) má za následek skutečnost, 

že pohledávky nezaniknou, není však možné je dále vymáhat. Z pohledávek a dluhů se stanou 

naturální obligace. Ani v tomto případě však nezaniknou povinnosti ručitelů a jiných 

poskytovatelů zajištění, které byly založeny těmito vztahy. Jelikož pohledávky vůbec nezaniknou, 

nemá smysl uvažovat o uplatnění obecného principu akcesority, který se k některým způsobům 

zajištění dluhu váže. I při řešení úpadku oddlužením existuje možnost, že následkem zákonem 

předvídaných situací bude třeba se vypořádat s možností, že oddlužení nedospěje do ideálního 

konce. To bude v případě, kdy nebudou dodrženy či splněny zákonné podmínky oddlužení, a 

oddlužení bude zrušeno.  Dále také v případě, že proces oddlužení do ideálního konce sice dospěje, 

tedy dlužník bude osvobozen od placení pohledávek, ale následně je osvobození od placení 

pohledávek odňato soudem, či zanikne ze zákona.  V prvním jmenovaném případě se z pohledávek 

naturální práva nestanou, a bude třeba je vypořádat v konkursu, nebo mimo insolvenční řízení. 

V druhém jmenovaném případě budou pohledávky znova vymahatelné v běžném 

mimoinsolvenčním režimu, nebudou-li promlčené.  

Z výše uvedeného je zjevné, že pro obchodní partnery, pokud se chtějí vyhnout negativnímu 

dopadu výše jmenovaných následků jako je zánik nebo přeměna jejich pohledávek na naturální 

obligace, je v každém případě výhodné, aby pohledávka byla zajištěna majetkem, který nenáleží 

do majetkové podstaty. Pohledávky tak, i když zaniknou, nebo nebudou dál vymahatelné, budou 

uspokojeny z majetku, který nebyl součástí majetkové podstaty, nejčastěji to bude majetek třetí 

osoby. 

Ve vztahu k započtení, které je institutem, jenž ze své podstaty vede k rozporu se zásadami a 

účelem insolvenčního řízení, insolvenční zákon vymezuje speciální podmínky, kterými zpřísňuje 

podmínky pro započtení dané mimoinsolvenční úpravou. Tento zpřísněný režim se uplatní až od 

rozhodnutí o úpadku, nicméně i do rozhodnutí o úpadku je třeba brát v potaz omezení dlužníka 
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v nakládání s majetkovou podstatou, která jsou následkem zahájení insolvenčního řízení. Pro 

možnost započtení kdykoliv po úpadku musí být pohledávky započitatelné už před rozhodnutím o 

způsobu řešení úpadku.  Navíc zákon vymezuje další podmínky, kterými omezuje možnost 

započtení. Nad výše jmenované existují určitá specifika spojená s konkrétními způsoby řešení 

úpadku či instituty insolvenčního řízení. Konkrétně ve vztahu k reorganizaci insolvenční zákon 

stanoví, že není možné započtení provést už od zveřejnění návrhu na povolení reorganizace. 

Později v reorganizaci je možné započtení provést za podmínek stanovených reorganizačním 

plánem. Započtení taktéž není možné provádět v moratoriu, ledaže jde o moratorium mimořádné. 

Z výše popsaného lze usuzovat, že následky insolvenčního řízení pro obchodní partnery dlužníka 

spočívají zejména v omezení možnosti dosáhnout zániku pohledávek započtením. Je to dáno 

hlavně nutností zachování kolektivní povahy insolvenčního řízení, která je základem dosažení 

poměrného uspokojení věřitelů. Hlavním účelem zákazů započtení spojených s konkrétními 

etapami či způsoby řešení úpadku je zabránit maření účelu oné konkrétní etapy či konkrétního 

způsobu řešení úpadku. 

U téměř všech výše uvedených následků se zákonodárce patrně potýkal se snahou dosáhnout 

co nejlépe účelu insolvenčního řízení, tedy dospět k co nejvyššímu poměrnému uspokojení 

pohledávek věřitelů za pomoci řízení kolektivní povahy, ale zároveň se musel vypořádat 

s principem právní jistoty a zachováním práv nabytých věřiteli nebo třetími osobami v dobré víře. 

Není možné dosáhnout ideálního stavu, kdy budou zároveň zachována práva nabytá v dobré víře 

i splněn účel insolvenčního řízení. Mám však za to, že nejistotu, která je pro věřitele 

s insolvenčním řízením spojena, posiluje skutečnost, že zákonodárce často v insolvenčním zákoně 

formuluje následky, které se k úpadku vážou, velmi neurčitě, nepřesně a nechává velký prostor 

pro interpretaci. Domnívám se pak, že i přes nemožnost dosáhnout stavu, kdy budou všichni 

věřitelé a třetí osoby spokojeny, by určitě pomohlo alespoň zpřesnění dosavadních zákonných 

formulací tak, aby z nich bylo zřejmé, co je vlastně jejich cílem, a jak se s konkrétními nejasnými 

situacemi vypořádat.  

Obchodní partneři dlužníka by si měli být vědomi, že hmotněprávní následky, které pro ně 

z dlužníkova úpadku vyplývají, mohou být zásadní. Insolvenční řízení není pouze odlišný procesní 

režim vymáhání pohledávek, nýbrž i řízení, které má následky postihující existenci, možnosti 

zániku či vymahatelnost pohledávek, které obchodní partneři za dlužníkem mají. 
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Seznam použitých zkratek 

Celý název  Zkratka 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 

20. května 2015 o insolvenčním řízení 

 nařízení č. 2015/848  

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky  Ústava 

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád  OSŘ 

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník  občanský zákoník 40/1964 

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání  ZKV 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  zákon o účetnictví 

Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách  zákon o komoditních burzách 

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích 

 zákon o majetku ČR 

Zákon č. 130/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti (exekuční řád) 

 EŘ 

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech  zákon o dluhopisech 

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu  zákon o podnikání na kapitálovém 

trhu 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) 

 insolvenční zákon / InsZ 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  TZ 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  občanský zákoník / OZ 

Zákon č. 90/2019 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích) 

 ZOK 

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 

epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního 

řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně 

insolvenčního zákona a občanského soudního řádu 

 Lex Covid 
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Hmotněprávní následky úpadku dlužníka pro jeho obchodní partnery 

Abstrakt 

Tato práce si klade za cíl popsat hmotněprávní následky úpadku dlužníka pro jeho obchodní 

partnery. Tohoto cíle chce dosáhnout srovnáním úpravy insolvenčního řízení vycházející ze 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), s obecnou úpravou 

závazkového práva za použití odborné literatury, judikatury a právních předpisů. V práci jsou 

popsány zejména dílčí přímé následky vycházející z insolvenčního zákona a jejich účel. Zároveň 

jsou v práci vymezeny možnosti pro obchodní partnery, jak se potenciálním pro ně nežádoucím 

následkům vyhnout. Práce je konkrétně zaměřena na existenci, možnosti zániku a vymahatelnost 

pohledávek obchodních partnerů, a je rozdělena do tří kapitol.  

První kapitola obsahuje popis základních zásad insolvenčního řízení, které pomáhají pochopit 

smysl a účel úpravy, a zároveň jsou i výkladovými pravidly pro právní úpravu vycházející 

z insolvenčního zákona. Dále jsou v první kapitole stručně charakterizovány jednotlivé etapy 

insolvenčního řízení a povaha jednotlivých řešení úpadku. Tato charakteristika slouží k pochopení 

účelu jednotlivých hmotněprávních následků, které s sebou úpadek dlužníka přináší. Ty jsou totiž 

často dány právě účelem, který jednotlivé etapy insolvenčního řízení mají. 

Druhá kapitola je zaměřena na následky ve vztahu k existenci pohledávek, možnostem jejich 

zániku a vymahatelnosti. Přitom se jedná o následky, které jsou specifické právě tím, že se 

vyskytují pouze v souvislosti s insolvenčním řízením a jsou následkem úpadku dlužníka. Zejména 

se jedná o zánik pohledávek či jejich přeměnu v naturální práva následkem jednotlivých řešení 

úpadku.  

Ve třetí kapitole této práce jsou rozebrány následky pro obchodní partnery týkající se možnosti 

dosáhnout zániku pohledávek započtením. Insolvenční zákon spojuje s úpadkem dlužníka určité 

následky spočívající zejména v omezení možnosti zániku závazku v konkrétních etapách 

insolvenčního řízení započtením dosáhnout.  

Výše popsané oblasti následků úpadku pro obchodní partnery dlužníka jsou nakonec shrnuty 

v závěru práce.  
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Substantive consequences of insolvency of an obligor for his business partners 

Abstract 

This thesis has a goal to describe substantive consequences of insolvency or bankruptcy of an 

obligor for his business partners. This goal is achieved by a comparison of norms influencing the 

insolvency proceedings arising from the Act no. 182/2006 Coll., about bankruptcy and methods 

of its solution (Insolvency Act), with the general norms of obligation law, while using academic 

literature, case law and legislation. The thesis describes especially single consequences which arise 

directly from the Insolvency Act and the purpose of these consequences. Additionally, possibilities 

for the business partners are included regarding avoidance of some of the consequences that might 

negatively affect them. Particularly, the thesis focuses on existence, extinguishment and 

enforceability of receivables of obligor’s business partners.  

The text is divided into three chapters. The first chapter describes basic principles of the 

insolvency proceedings, which helps to understand the meaning and the purpose of the legislation 

pertinent to the insolvency proceedings. These principles are also interpretation rules for the 

Insolvency Act. Furthermore, individual phases of the insolvency proceedings are described in the 

first chapter of the thesis together with characteristics of particular methods of solution of the 

bankruptcy. These characteristics help to understand the purpose of single substantive 

consequences, as these consequences are given by the purpose of the phases of the proceedings or 

methods of the solution.  

Second chapter of the diploma thesis is focused on consequences concerning the existence, 

possibilities of extinguishment and enforceability of the receivables. The consequences described 

in the thesis are specific, because they are only possible to happen in connection with the 

insolvency proceedings as a consequence of the bankruptcy of an obligor. Those consequences are 

especially extinguishment of receivables and their unenforceability.   

In the third chapter, the consequences that determine the possibilities of an extinguishment of 

the receivables by set-off are described. The Insolvency Act especially limits the possibilities to 

let the receivables extinguish by set-off.  

Abovementioned areas are summarized in the final section of the theses. 
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