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Úvod 

Počet případů zjištěných úpadků v České republice se trvale drží ve vysokých číslech.1 

Návrhy na další změny v právní úpravě insolvencí se objevují na titulních stránkách médií 

a jsou společností pozorně sledovány. V důsledku toho se u nás z poměrně mladého oboru práva 

stalo téma vyhledávané širokou veřejností. Se zvyšováním povědomí o insolvencích 

se zvyšovaly i počty podaných insolvenčních návrhů.2 Jelikož je případů mnoho a insolvenční 

řízení se vždy dotýkají velkého počtu osob, je dle autorky nutností každé osoby mít o 

problematice insolvencí určité povědomí pro případ, kdy by se řízení dotklo i právě jí. Za základ 

tohoto povědomí autorka považuje právě otázku uplatňování pohledávek věřitelů 

v insolvenčním řízení. 

Cílem této práce bude poskytnout komplexní pojednání o uplatňování pohledávek věřitelů 

v insolvenčním řízení, analyzovat, odlišit a porovnat postupy uplatňování u různých typů 

pohledávek a upozornit na případné sporné otázky vznikající při aplikaci v praxi. 

Nejvíce se autorka zaměří na proces podávání přihlášky do insolvenčního řízení. 

Autorka se hodlá také částečně věnovat evropskému insolvenčnímu právu. Jako poslední bude 

záměrem práce zhodnocení celkového postavení věřitele v insolvenčním řízení. Na celou 

problematiku bude pohlíženo převážně ze strany věřitele. 

Z obsahového hlediska bude práce členěna do čtyř základních kapitol. V rámci těchto 

kapitol autorka vždy nejprve popíše platnou právní úpravu a následně provede kritickou analýzu 

problematiky a její působení v praxi. Pozornost bude věnována jak pozitivním, tak negativním 

aspektům právní úpravy. Z hlediska právní úpravy se tato diplomová práce se bude řídit právní 

úpravou účinnou ke dni 16. března 2021. Nejobsáhlejší změny právní úpravy provedené 

novelami v roce 20173 a 20194 jsou již ve větší míře ustáleny. V roce 2020 byly schváleny další, 

nicméně spíše drobné změny úpravy, které nezasahují do témat obsažených v této práci. 

Co se týče právě projednávaného návrhu tzv. transpoziční novely, opět by tato změna neměla 

                                                 
1   Počty případů insolvenčních řízení a případů oddlužení přístupné na webové stránce INSOLCENTRUM 

ekonomická data o insolvencích [online]. [cit. 20. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.insolcentrum.cz/pocty-

pripadu-statistiky/ či https://www. insolcentrum.cz/sumar-covid19-oddluzeni/. 
2   INSOLCENTRUM ekonomická data o insolvencích [online]. op. cit. viz pozn. 1. 
3   Zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon) ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
4   Zákon č. 31/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), zákon č. 120/2001 Sb., zákon č. 6/2002 Sb., zákon č. 312/2006 Sb., zákon č. 296/2017 Sb., kterým se 

mění zákon č. 99/1963 Sb., zákon č. 292/2013 Sb., a některé další zákony.  

Zákon č. 230/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
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dle aktuálního návrhu zasáhnout do tématu uplatňování pohledávek, nicméně bude alespoň 

zmíněna v poslední kapitole této práce.5 

První kapitola uvede do problematiky insolvenčního řízení. Kapitola představí legislativní 

rámec insolvencí, užívané zásady a základní charakteristiku předmětu insolvenčního řízení. 

Autorka dále rozdělí řízení na jednotlivé fáze, definuje základní pojem úpadku a odliší různé 

způsoby řešení úpadku. 

Druhá kapitola bude tvořit nejvýznamnější část této práce. Tato kapitola se zaměří 

na podrobný rozbor všech způsobů uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. 

Autorka bude věnovat největší pozornost přihlášce pohledávky, jejím náležitostem, lhůtě 

k uplatnění pohledávky, opravě vad přihlášky a stanovené odpovědnosti věřitele za správnost 

podané přihlášky. Konečným tématem první podkapitoly zabývající se přihlašováním 

pohledávek bude autorčino zhodnocení podmínek přihlašování a úvaha o působení právní 

úpravy na cílený výsledek v praxi. Druhá podkapitola shrne podmínky jiných způsobů 

uplatňování pohledávek. Autorka do této části práce zahrne z přihlašovaných pohledávek 

vydělenou speciální skupinu pohledávek za majetkovou podstatou a skupinu pohledávek 

postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Dále bude charakterizována 

skupina pohledávek, na které se hledí jako na přihlášené, přestože se fakticky nepřihlašují, a 

menší skupina pohledávek společníků a členů dlužníka, které se pouze oznamují. Způsoby 

uplatňování pohledávek mezi sebou autorka porovná a zhodnotí pozitivní a negativní aspekty 

jednotlivých režimů z pohledu věřitele. V poslední, třetí podkapitole druhé kapitoly bude 

autorka definovat pohledávky vyloučené ze způsobů řešení úpadku. 

Ve třetí kapitole této práce bude představeno evropské insolvenční právo. V této kapitole 

bude také zahrnut legislativní rámec Evropské unie dopadající na uplatňování pohledávek 

v insolvenčním řízení. Autorka se bude soustředit na podmínky uplatňování pohledávek 

zahraničními věřiteli a dále na to, zda je evropská právní úprava dostatečná pro dorovnání 

nevýhod, které zahraniční subjekty v cizím právním prostředí vždy podstupují. 

Čtvrtá a poslední kapitola této práce bude věnována zhodnocení postavení věřitele 

v insolvenčním řízení. Autorka se bude na problematiku soustředit také ve světle současného 

„prodlužnického“ přístupu legislativních změn. 

Jako základ pro podrobnou analýzu tématu práce hodlá autorka využívat kromě právních 

předpisů zejména již zavedenou soudní praxi a další judikatorní závěry vyšších soudů, 

jakož i odbornou literaturu. Kromě deskriptivní metody vymezení problematiky autorka v práci 

                                                 
5   Tzv. transpoziční novela je projednávána jako sněmovní tisk č. 1073 [online]. [cit. 20. 1. 2021]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw? O=8&CT=1073&CT1=0.  
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aplikuje i vlastní hodnotící závěry a úvahy a využije zkušeností nabytých ze své insolvenční 

praxe. 
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1 Základní charakteristiky insolvenčního řízení 

Základním pramenem úpravy insolvenčního řízení v České republice je zákon 

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

předpisů (dále jen jako „Insolvenční zákon“ nebo „InsZ“). Insolvenční zákon nabyl účinnosti 

1. ledna 2008 a plně tak nahradil tehdejší právní úpravu konkursního a vyrovnávacího řízení 

danou zákonem č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání. Zavedl tím v českém právním 

prostředí možnosti ozdravných způsobů řešení úpadku se zachováním provozu a činnosti 

dlužníka - reorganizace a také nově i řešení úpadku nepodnikajících fyzických osob – 

oddlužení. Vzhledem k sympatičtějším způsobům řešení úpadku by měl být dlužník více 

motivován řešit svůj úpadek. Dále Insolvenční zákon posílil postavení věřitelů a věřitelských 

orgánů tak, aby mohli vykonávat efektivnější dohled a měli větší vliv na řízení. 

Insolvenční zákon byl v posledních letech několikrát významně novelizován. Novely byly 

schvalovány poměrně rychle po sobě a v očích některých odborníku dokonce příliš rychle. 

Rozpaky vyvstávaly z toho důvodu, že nebyl dostatečný čas zhodnotit efektivnost předchozích 

novel, a přesto byly opět schváleny další změny stejné oblasti, které se někdy ubíraly i zcela 

opačným směrem.6 Například byla již několikrát takto změněna možnost ovlivňování řízení 

některými věřiteli spřízněnými s dlužníkem. Změny provedené v rámci posledních novel 

se týkaly mimo jiné nároků na sepisovatele insolvenčních návrhů, přidělování případů 

jednotlivým insolvenčním správcům, dohledu nad insolvenčními správci, ochrany proti 

šikanózním insolvenčním návrhům, odlehčení oddlužovací agendy soudům při současném 

částečném přenesení této agendy na insolvenční správce a zvýšení transparentnosti řízení.7 

Nejnovější významné novely si daly za úkol zpřístupnění institutu oddlužení širšímu okruhu 

dlužníků8 a usnadnění oddlužení tzv. dětských dlužníků.9  

Vedle Insolvenčního zákona se k dalším pramenům řadí zákon č. 312/2006 Sb., 

o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a podzákonné právní předpisy, 

                                                 
6   REDAKCE. Přestanou-li se půjčky vracet, je to jako když zastavíte oběh krve v organizmu: rozhovor s JUDr. 

Michalem Žižlavským, předsedou rady expertů Asociace insolvenčních správců. Komorní listy [online]. 

Praha: Wolters Kluwer. 2016, č. 2, s. 6-8. [cit. 14. 11. 2020]. Dostupné z Beck online: https://www-beck-

online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrgzpww3c7gjpxgxzw 

&groupIndex=0&rowIndex=0. 
7   Zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění insolvenční zákon a některé další zákony. 
8   Zákon č. 31/2019 Sb., kterým se mění insolvenční zákon, zákon č. 120/2001 Sb., zákon č. 6/2002 Sb., zákon 

č. 312/2006 Sb., zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., zákon č. 292/2013 Sb., 

a některé další zákony.  
9   Zákon č. 230/2019 Sb., kterým se mění insolvenční zákon. 
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např. vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení,10 o odměně insolvenčního správce,11 

o náležitostech podání a formulářů elektronických podání,12 či nařízení vlády o způsobu určení 

hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení.13 

Insolvenční zákon představuje komplexní úpravu této oblasti. Základní zásady, na kterých 

spočívá insolvenční řízení, jsou vyjádřeny demonstrativně v ustanovení § 5 InsZ. Patří mezi ně 

zásada vedení řízení tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně 

zvýhodněn či zásada specifické rovnosti věřitelů. Rovné postavení mají věřitelé v případě, 

kdy jim ho Insolvenční zákon přiznává. Tento princip souvisí s tradiční zásadou par condicio 

creditorum - rovné zacházení s věřiteli,14 jindy také jako princip pari passu. Dále ustanovení 

§ 5 InsZ uvádí zásadu rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, 

zásadu rovných možností věřitelů, kteří mají obdobné postavení, zásadu ochrany práv nabytých 

v dobré víře nebo zásadu omezení smluvní volnosti věřitelů, tedy zdržení se jednání směřujícího 

k uspokojení pohledávek mimo insolvenční  řízení. Jednou z hlavních zásad je také zásada 

poměrného uspokojení nároků věřitelů dle ustanovení § 1 InsZ. 

Co se týká souběžné aplikace dalších zákonů, dle ustanovení § 7 InsZ se pro insolvenční 

řízení a incidenční spory mohou v některých případech použít ustanovení zákona 

č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

jako „OSŘ“), týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

jako „ZŘS“). Toto platí, nestanoví-li InsZ jinak nebo není-li takový postup v rozporu 

se zásadami insolvenčního řízení. Zároveň nesmí být použití OSŘ v rozporu se společným 

zájmem věřitelů15.16 Výslovně je omezeno použití ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí 

nebo exekuce.17  

                                                 
10  Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení 

insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
11  Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů 

a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů. 
12  Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení 

a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
13  Nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat 

ke zpeněžení, ve znění pozdějších předpisů. 
14  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení vykonávací, řízení 

insolvenční. 2. vyd. Praha: Leges, 2018. 384 s. ISBN 978-82-7502-299-8. s. 210. 
15  Společný zájem věřitelů není vždy snadné určit. Často jím je ale například prodej nemovitostí dlužníka za co 

nejvyšší cenu. 
16  HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. 311 s. 

ISBN 978-80-7400-715-6. s. 3. 
17  Ust. § 7 InsZ. 
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Předmětem insolvenčního řízení je dle ustanovení § 1 InsZ řešení úpadku nebo hrozícího 

úpadku dlužníka některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových 

vztahů k osobám dotčeným úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení 

dlužníkových věřitelů, včetně oddlužení dlužníka. 

Právo individuálního vymáhání pohledávek věřitelů je tedy v insolvenčním řízení 

nahrazeno kolektivním vymáháním. Věřitelé se místo individuálního vymáhání mohou podílet 

kolektivním hlasováním ve věřitelských orgánech na rozhodování o tom, jak naložit 

s majetkem dlužníka,18 a rozhodují o způsobu řešení úpadku a jeho formě. Zajištění věřitelé 

mohou také udílet pokyny k řádné správě majetkové podstaty nebo ke zpeněžení majetku. 

Po uvedení pramenů insolvenčního řízení, novel Insolvenčního zákona, výčtu zásad 

a základní charakteristice předmětu insolvenčního řízení se autorka bude dále věnovat rozdělení 

řízení do jednotlivých fází a uvedení různých způsobů řešení úpadku, které určují hlavní podobu 

insolvenčního řízení. 

1.1 Fáze insolvenčního řízení a způsoby řešení úpadku 

Insolvenční řízení lze rozdělit do dvou fází. V první fázi je úkolem zejména zjistit, zda je 

dlužník v úpadku a jak případný úpadek řešit. Této fázi odpovídá část první Insolvenčního 

zákona. Po podání insolvenčního návrhu ho soud projedná a rozhodne o něm. V případě zjištění 

úpadku vydá soud usnesení o úpadku a pouze tehdy pokračuje řízení do další fáze. V první fázi 

lze již přihlašovat pohledávky věřitelů, budou však přezkoumány až po rozhodnutí o úpadku. 

Druhou fázi pak představuje realizace samotného způsobu řešení úpadku určeného v soudním 

rozhodnutí. Způsoby řešení úpadku jsou upraveny v části druhé Insolvenčního zákona. 

Zásadně dochází k uspokojování pohledávek až v rámci výkonu stanoveného způsobu řešení 

úpadku.19 

Jako samostatnou dílčí fázi lze také oddělit fázi přihlašování pohledávek věřitelů a fázi 

přezkumu pohledávek insolvenčním správcem, které následují po usnesení o úpadku. Tyto fáze 

jsou stěžejní částí v počátcích insolvenčního řízení, jelikož definují, komu se budou dlužníkovy 

získané peněžní prostředky rozdělovat. Teprve poté, co je známo „komu“, se může přistoupit 

k tomu, jak a kolik se rozdělí. Nejvýznamnější část pro tuto práci bude představovat fáze 

přihlašování. Nejdříve je však nutné definovat základní pojem úpadku a představit podstatu 

jednotlivých způsobů řešení úpadku. 

                                                 
18  RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017. 624 s. 

ISBN 978-80-7552-444-7. s. 107. 
19  RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. § 165. 1. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2014. 307 s. ISBN 978-80-7400-549-7. s. 3-4. 
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1.1.1 Úpadek dlužníka 

Úpadek je stěžejním pojmem pro Insolvenční zákon, který ve svém ustanovení § 3 

rozeznává tři jeho formy – platební neschopnost, předlužení podnikatele a hrozící úpadek. 

Pro platební neschopnost je nutné splnit tři kumulativní podmínky – (i) dlužník má více 

věřitelů, (ii) peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a (iii) tyto závazky 

není schopen plnit. Úpadek je třeba osvědčit prokazujícími skutečnostmi a doložit důkazy 

k insolvenčnímu návrhu. Pro usnadnění osvědčení úpadku Insolvenční zákon stanovuje 

vyvratitelné domněnky. Těmito domněnkami je možné osvědčit, že dlužník je (tzv. cash flow 

test)20 či není schopen plnit své peněžité závazky. Jedna z těchto domněnek se aktivuje dokonce 

i v případě, kdy dlužník na výzvu insolvenčního soudu nepředloží seznam majetku, dluhů 

a zaměstnanců. Je opakovaně potvrzeno judikaturou, že ohledně podmínek plurality věřitelů 

ani existence závazků po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti tyto domněnky 

využít nelze.21 Nejvyšší soud k tomu uvádí, že i pokud se na základě některé domněnky osvědčí 

dlužníkova neschopnost platit své splatné závazky (třetí podmínka (iii)), je pro osvědčení 

úpadku třeba prokázat dále samostatně i pluralitu věřitelů a zároveň dobu uplynulou po lhůtě 

splatnosti (podmínka (i) a (ii)). 

Pokud má dlužník pouze jednoho věřitele, insolvenční řízení možné není a věřitel může 

pohledávku vymáhat výkonem rozhodnutí (exekucí). Aby mohlo být využito insolvenčního 

řízení, musí být alespoň dva věřitelé v rámci insolvenčního návrhu identifikováni, 

včetně konkretizace jejich pohledávek. Do této konkretizace spadá dle Nejvyššího soudu i údaj 

o splatnosti,22 avšak právní důvod vzniku navrhovatelem popsán být nemusí.23 Zákon také 

neurčuje minimální výši pohledávek, je tedy možné, aby byly i zanedbatelných částek. 

Dalším zajímavým judikatorním závěrem je, že „podmínka plurality věřitelů není zásadně 

splněna, dal-li (insolvenčním navrhovatelem tvrzený) druhý věřitel v insolvenčním řízení 

najevo, že nechce vůči dlužníku uplatňovat rozsahem zanedbatelné příslušenství pohledávky, 

kterou dlužník zaplatil“.24 Jako pohledávku prokazující úpadek nelze použít tu, kterou věřitel 

nebude schopen osvědčit pouze listinami a insolvenční soud by dokazováním nahrazoval 

sporné řízení o této pohledávce.25  

                                                 
20  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení vykonávací, řízení 

insolvenční. op. cit. s. 206-207. viz pozn. 14. 
21  Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 2010, sp. zn. 29 NSCR 17/2009, usnesení Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 1. 3. 2012, sp. zn. 29 NSCR 38/2010. 
22  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2011, sp. zn. 29 NSCR 14/2011. 
23  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 29 NSCR 66/2017.  
24  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2013, sp. zn. 29 NSCR 14/2012, R 76/2013. 
25  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. 29 Cdo 5044/2007. 
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Nejvyšší soud ČR k problematice konkretizace pohledávky sdělil, že účelem této zákonné 

úpravy je zamezení podávání insolvenčních návrhů věřiteli, kteří mají jen „mlhavou 

či nekonkrétní představu o tom, že dlužník je v úpadku“26 a tak nejsou schopni dostát 

požadavkům na konkretizaci dalších závazků, které osvědčí úpadek. 

Další formou úpadku je předlužení. Dle ustanovení § 3 odst. 4 InsZ jde o předlužení tehdy 

„má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku“. 

Ze současných rozhodnutí Nejvyššího soudu lze uzavřít, že insolvenční soud při stanovení 

hodnoty majetku dlužníka bere v potaz aktuální hodnotu majetku v době rozhodování soudu 

a zároveň budoucí očekávané výnosy, které dlužník získá správou nebo provozem majetku 

v případě, kdy lze předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku pokračovat.27 

Předlužení může nastat pouze u dlužníka podnikatele. Judikaturou je potvrzeno, že předlužení 

a platební neschopnost jsou dvě alternativní vymezení úpadku a osvědčení úpadku v obou 

těchto variantách zároveň není nezbytné.28 

Z důvodu hrozícího úpadku může podat insolvenční návrh pouze dlužník. Podmínkou je, 

„lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně 

a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků“.29 

Po definici úpadku je dále nezbytné charakterizovat způsoby řešení úpadku, jelikož právě 

ty poté určují základní podobu insolvenčního řízení, přičemž průběh dle jednotlivých způsobů 

řešení se podstatně liší. 

1.1.2 Způsoby řešení úpadku 

Insolvenční zákon zná více možných variant řešení úpadku. Teorie tyto varianty dělí 

na obecné a zvláštní. 

Obecnou a tradiční formou řešení úpadku je konkurs. Hlavním účelem konkursu je zásadně 

poměrné uspokojení věřitelů z výnosu zpeněžení majetkové podstaty dlužníka.30 Tento způsob 

se nazývá likvidačním, jelikož obyčejně vede k vyřazení dlužníka z další ekonomické aktivity 

a v průběhu řízení je jeho možnost disponovat s majetkem omezena na minimum. 

Konkursem neuspokojené pohledávky zpravidla nezanikají (nestanoví-li zákon jinak, k čemuž 

dochází například v ustanovení § 311 InsZ při zrušení a zániku dlužníka bez právního 

                                                 
26  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2011, sp. zn. 29 NSCR 14/2011. 
27  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 3. 2017, sp. zn. 29 NSCR 32/2015, potvrzeno usnesením Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. 29 NSCR 163/2017. 
28  Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 11. 2008, sp. zn. MSPH 95 INS 2212/2008, 2 VSPH 207/2008. 
29  Ust. § 3 odst. 5 InsZ. 
30  Ust. § 244 InsZ. 
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nástupce). Konkurs může být však prohlášen jak na podnikatele, tak nepodnikatele, fyzickou 

i právnickou osobu.  

Zvláštní variantou konkursu (a také zvláštním způsobem řešení úpadku) pro fyzické osoby, 

které nejsou podnikateli, nebo také právnické osoby s menším obratem či počtem věřitelů, 

je prohlášení tzv. nepatrného konkursu. Ten umožňuje určitý zjednodušený postup 

v insolvenčním řízení.  

Dalším zvláštním způsobem řešení úpadku je úpadek finančních institucí, jako jsou banky, 

spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry a dále pojišťovny a zajišťovny. 

Úpadek těchto finančních institucí může být řešen výlučně konkursem.31 Insolvenčním 

zákonem se úpadek řídí pouze v případě, kdy je finanční instituci odňata licence či povolení 

k činnosti.32 

V případě všech těchto zmíněných likvidačních způsobů řešení úpadku je právnická osoba 

zrušena bez likvidace. Po skončení konkursu je k zániku právnické osoby nutné provést výmaz 

z obchodního rejstříku. 

Kromě konkursu byly s Insolvenčním zákonem zavedeny i nové způsoby řešení úpadku – 

oddlužení a reorganizace. V těchto takzvaných sanačních způsobech řešení úpadku se vedle 

uspokojení věřitelů umožňuje dlužníku překonat ekonomickou krizi a znovu pokračovat 

v hospodářské činnosti či znovu žít důstojný život. Zároveň se tímto způsobem věřitelům 

obvykle dostane vyššího uspokojení než pouhým zpeněžením majetku dlužníka.33 Současně je 

obchodním věřitelům po skončení insolvenčního řízení zachován partner, se kterým mohou 

dále obchodovat. Oddlužení a reorganizace se při nezdaru zásadně překlápí v konkurs. Lze tedy 

říci, že konkurs zůstává základním způsobem řešení úpadku. 

Při reorganizaci se jedná o postupné uspokojování věřitelů při současném zachování 

závodu dlužníka-podnikatele. Dlužníkův závod prochází ozdravnými opatřeními podle 

reorganizačního plánu přijatého věřiteli a schváleného insolvenčním soudem.34 Věřitel je 

v tomto způsobu řešení mnohem více „vtažen do spolurozhodování a odpovědnosti za výsledek 

[řízení]“.35  

                                                 
31  Ust. § 368 odst. 3 InsZ. 
32  Ust. § 367 InsZ. 
33  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení vykonávací, řízení 

insolvenční. op. cit. s. 208-209. viz pozn. 14. 
34  Ust. § 316 odst. 1 InsZ. 
35  HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. op. cit. s. 193. viz pozn. 16. 
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Při oddlužení dochází k postupnému uspokojování věřitelů dlužníka-nepodnikatele 

(s výjimkami)36 z příjmů a majetkových zdrojů, které má k dispozici. Dispoziční oprávnění 

k majetkové podstatě oproti konkursu nepřechází na insolvenčního správce, ale drží ho stále 

dlužník. 

V první kapitole autorka vymezila nezbytné pojmy z oblasti insolvencí, které je třeba znát 

pro následnou práci s tímto tématem. Byly uvedeny základní charakteristiky řízení, 

právní prameny a jejich vývoj, a dále právní zásady, na kterých je úprava založena. Řízení bylo 

názorně rozděleno na jednotlivé fáze a byly vysvětleny základní rozdíly mezi různými způsoby 

řešení úpadku. V následující kapitole se autorka bude věnovat stěžejnímu tématu této práce – 

uplatňování pohledávek.  

                                                 
36  Za účinnosti zákonné úpravy do roku 2014, která původně podnikatelům oddlužení nedovolovala vůbec, 

postupný vývoj judikatury připustil, že dlužník může být podnikatelem statusově (má živnostenské oprávnění) 

a může mít i menší počet starších dluhů z podnikání – viz MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon 

s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. 

vyd. Praha: Leges, 2018. 1240 s. ISBN 978-80-7502-257-8. s. 878.  

Dnešní účinná úprava podnikatelům oddlužení nezakazuje a zároveň definuje případy, kdy dluh z podnikání 

oddlužení nebrání, v ust. § 389 odst. 2 InsZ – např. pokud věřitel pohledávky vzniklé z dlužníkova podnikání 

s oddlužením souhlasí. Pokud by nesouhlasil, musí to nejpozději s přihláškou pohledávky sdělit, jinak se 

presumuje jeho souhlas. 



11 

2 Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení 

Jak již bylo uvedeno v první kapitole, Insolvenční zákon nahrazuje individuální vymáhání 

pohledávek v nalézacím a následně ve vykonávacím řízení za režim kolektivního vymáhání. 

Insolvenční řízení v tomto klade velký důraz na aktivitu věřitelů. Věřitelé dlužníka mají 

v insolvenčním řízení možnost uplatnit uspokojení svého práva pomocí procesního úkonu, 

kterým se dle ustanovení § 2 písm. h) InsZ rozumí přihláška pohledávky (nikoliv žaloba jako 

je tomu v individuálním vymáhání). Přihláška je základním a nejčastějším způsobem uplatnění 

pohledávky.37 Insolvenční zákon však stanovuje i odlišné způsoby uplatnění. Také těmto 

způsobům uplatňování se budou věnovat následující podkapitoly.  

Pro úvodní představení způsobů uplatňování pohledávek autorka naváže na členění typů 

pohledávek dle insolvenčního zákona, které používá také Nejvyšší soud.38 Jedná se zaprvé 

o (i) pohledávky, které se uplatňují podáním přihlášky pohledávky. Dále jsou to (ii) 

pohledávky, na které se hledí jako na přihlášené, ačkoli je věřitelé neuplatnili přihláškou. 

Třetí skupinu tvoří (iii) pohledávky za majetkovou podstatou a čtvrtou (iv) pohledávky 

postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, jež se obě uplatňují zvláštním 

způsobem. Jako protipól těchto uspokojovaných pohledávek stojí (v) skupina pohledávek, 

která je z uspokojení v insolvenčním řízení vyloučena. 

Věřitel se dle ustanovení § 14 InsZ stává účastníkem řízení ve chvíli, kdy uplatní svoje 

právo vůči dlužníku. Věřitelem se tedy rozumí (i) věřitel, který podává přihlášku pohledávky, 

dále (ii) věřitel, který přihlášku nepodává, ale přesto se považuje za přihlášeného, a také 

(iii) věřitel pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jí postavené na roveň, který je 

uplatňuje u osoby s dispozičními oprávněními.39 

Insolvenční řízení umožňuje přihlásit různé typy pohledávek. Věřitelé mohou v řízení 

uplatňovat jak pohledávky splatné, tak nesplatné. V případě prohlášení konkursu se od tohoto 

dne stávají splatnými, v ostatních případech zůstávají nesplatné.40 Přihlašují se i pohledávky, 

které jsou vázané na podmínku (rozvazovací či odkládací). Často jsou to situace, kdy může být 

dlužník vyvázán z povinnosti uhradit přihlášenou pohledávku proto, že bude uhrazena jeho 

spoludlužníkem či ručitelem. Co se týče rozvazovací podmínky, chová se pohledávka jako 

                                                 
37  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení vykonávací, řízení 

insolvenční. op. cit. s. 272. viz pozn. 14. 
38  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 29 NSČR 16/2011, Rc 54/2012. 
39  MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského parlamentu 

a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vyd. Praha: Leges, 2018. 1240 s. ISBN 978-80-7502-257-8. s. 28. 
40  Ust. § 250 InsZ. 
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nepodmíněná, dokud není podmínka splněna.41 Obecně platí, jak uvedl Nejvyšší soud ve svém 

usnesení, že pohledávka musí existovat, byť dosud není splatná nebo je vázaná na podmínku, 

zpravidla ke dni rozhodnutí o úpadku, nejpozději však ke dni přihlášení v rámci stanovené 

lhůty.42 

V řízení se vypořádávají i nepeněžité pohledávky dlužníků jako například povinnost dodat 

zboží či provést dílo či pohledávky neurčité výše, například z deliktů.43 Není výjimkou, že i tyto 

musí být vyčísleny v penězích a musí být penězi ocenitelné.44 Zrovna tak věřitelé uplatňují 

i již vykonatelné pohledávky, včetně pohledávek vymáhaných exekucí či výkonem rozhodnutí. 

Některým pohledávkám je dána přednost při uspokojování, jsou tzv. přednostní. Řadí se 

sem prvně zajištěné pohledávky a dále pohledávky zapodstatové (za majetkovou podstatou 

a jim postavené na roveň). Tímto postavením se určuje pořadí pohledávky, tzn. výhodnost 

pořadí při uspokojování pohledávek. Zajištění pohledávky může postavit věřitele do významné 

role, především pokud je jeho pohledávka zajištěna majetkem dlužníka, který je sepsán 

do majetkové podstaty. Samotné zajištění může být ve formě zástavního práva, 

zadržovacího práva, omezení převodu nemovitosti, zajišťovacího převodu práva 

nebo postoupení pohledávky k zajištění anebo obdobného práva podle zahraniční 

právní úpravy. Dle ustanovení § 2 písm. g) InsZ se tak věřitel, který je zajištěn majetkem 

v majetkové podstatě, stává zajištěným věřitelem a s tím mu připadají další práva oproti 

nepřednostním věřitelům. To neplatí pro věřitele, jejichž pohledávka je zajištěna jiným 

majetkem, než který byl sepsán do majetkové podstaty. Naopak zajištěným věřitelem je i ten, 

který nemá pohledávku za dlužníkem, ale za třetí osobou, avšak je zajištěn majetkem 

z majetkové podstaty dlužníka. 

Naproti přednostním pohledávkám je možné postavit pohledávky podřízené. Jejich pořadí 

je znevýhodněno tak, aby se uspokojovaly až jako poslední po uhrazení všech ostatních 

pohledávek. Podřízenost je možné zajistit smlouvou či dle ustanovení § 172 odst. 2 InsZ také 

podřízeným dluhopisem. Zajímavější dopad má pak nová úprava podřízených pohledávek 

v oddlužení.45 Považují se za ně úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení či smluvní pokuta 

ve výši, ve které v souhrnu převyšují výši jistiny pohledávky k okamžiku jejího vzniku.46 

                                                 
41  Ust. § 173 odst. 3 InsZ. 
42  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 29 NSČR 16/2011, Rc 54/2012. 
43  Ust. § 175 InsZ. 
44  Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2012, sp. zn. 89 ICm 1767/2011. 
45  Zákon č. 31/2019 Sb., kterým se mění insolvenční zákon, zákon č. 120/2001 Sb., zákon č. 6/2002 Sb., zákon 

č. 312/2006 Sb., zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., zákon č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, a některé další zákony.  
46  Ust. § 172 odst. 2 InsZ. 
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Tato úprava dlužníkům znatelně zjednodušila dosáhnutí na oddlužení, jelikož se dříve 

tyto podřízené pohledávky nezapočítávaly do výpočtu hranice 30 % splacených dluhů 

pro schválení oddlužení. V oddlužení je velmi časté, že příslušenství přihlášených pohledávek 

z úvěrů, které tvoří převážnou část celkových dluhů dlužníka, několikrát převyšuje jistinu. 

Věřitelé se tak uhrazení pohledávek z vysokých úroků a smluvních pokut prakticky neměli 

šanci dočkat. V současné době však již oddlužení touto hranicí splacení dluhů není uzavřeno. 

Ještě za uvedenými podřízenými pohledávkami se jako poslední uspokojují pohledávky 

společníků a členů dlužníka vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo družstvu.47 

Nová úprava podřízených pohledávek umožňuje schválení oddlužení pro širší 

skupinu dlužníků. Přestože přesouvá část pohledávek věřitelů na konec pomyslného čekacího 

listu pro uspokojení, je dle názoru autorky tato úprava velice podařená jak pro dlužníky, 

tak pro věřitele. V důsledku umožnění oddlužení totiž zajišťuje věřitelům vyšší uspokojení, 

než jaké by se jim od dlužníků dostalo mimo oddlužení. 

Všechny tyto vlastnosti musí být věřitelem vyznačeny při uplatnění pohledávky, 

o čemž bude pojednávat podkapitola 2.1.2. V následujících dvou kapitolách 2.1 a 2.2 autorka 

podrobně rozebere různé způsoby uplatňování pohledávek, přičemž největší pozornost bude 

věnovat přihlašování. 

2.1 Přihlašování pohledávek 

Jako nejčastější formě uplatnění pohledávek se autorka bude nejvíce věnovat přihlašování 

pohledávek. Jedním z účinků zahájení insolvenčního řízení je nemožnost uplatnění pohledávky 

a jiného práva týkajícího se majetkové podstaty žalobou u soudu, lze-li je uplatnit přihláškou. 

Tyto účinky nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky o zahájení řízení 

v insolvenčním rejstříku.48 Insolvenční rejstřík, který byl zaveden na základě Insolvenčního 

zákona, zajišťuje rychlé, hospodárné a transparentní řízení. V samotné vyhlášce o zahájení 

řízení soudy uvádějí den a čas, ke kterému se účinky zahájení váží, a to s přesností na minuty.49 

Byla-li žaloba již podána, řízení o žalobě může pokračovat i přes již zahájené insolvenční řízení, 

avšak pouze do rozhodnutí o úpadku.50 Je tedy i v zájmu věřitele, který již vede soudní řízení, 

aby svou pohledávku do insolvenčního řízení také přihlásil.51 Dle ustanovení § 109 InsZ se dále 

po zahájení insolvenčního řízení dá uplatnit a nově nabýt právo na uspokojení ze zajištění 

                                                 
47  Ust. § 172 odst. 4 InsZ. 
48  Ust. § 109 odst. 4 InsZ. 
49  Ust. § 16 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona. 
50  Ust. § 140a InsZ. 
51  HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. op. cit. s. 117. viz pozn. 16. 
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majetku z majetkové podstaty dlužníka pouze za podmínek stanovených Insolvenčním 

zákonem. Výkon rozhodnutí či exekuce na majetek z majetkové podstaty lze nařídit a zahájit, 

ale nelze jej provést. Také nelze uplatnit dohodu o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů mezi 

věřitelem a dlužníkem.52 

Rozhodnutí o úpadku má pro věřitele rovněž významné účinky. Především se 

dle ustanovení § 140a InsZ přerušují soudní a rozhodčí řízení o pohledávkách a jiných právech 

týkajících se majetkové podstaty, které mají být uplatněny přihláškou, na které se pohlíží 

jako na přihlášené nebo které se neuspokojují. Dle ustanovení § 140c InsZ tato řízení není 

možné ani nově zahájit. V neposlední řadě nelze dále nařídit nebo zahájit výkon rozhodnutí 

nebo exekuci na majetek v majetkové podstatě dle ustanovení § 140e InsZ. 

Veškerá tato omezení se však vztahují pouze na nepřednostní pohledávky a pro pohledávky 

přednostní neplatí. 

Tato úprava má věřitele motivovat, aby své pohledávky uplatnili v insolvenčním řízení. 

Zákon zajišťuje funkční právní režim insolvencí za účelem celkového vyřešení majetkových 

vztahů dlužníka. K tomu je třeba co nejefektivnějšího spravedlivého uspokojení věřitelů, 

a to co nejpřesnějším zjištěním jmění dlužníka, ke kterému slouží právě režim podávání 

přihlášek pohledávek.53 Zároveň zákon ochraňuje dlužníka před „hromadným a 

nekoordinovaným atakem věřitelů“,54 kteří by uplatňovali své pohledávky u soudu souběžně 

s insolvenčním řízením a mohli by tak donutit dlužníka k opětovnému podání návrhu na 

insolvenci.55 Takový výsledek by byl zcela proti účelu právní úpravy insolvencí. 

Do přihlašování pohledávek se promítá také zásada specifické rovnosti věřitelů. 

Všichni věřitelé nepřednostních pohledávek musejí podstoupit stejný proces přihlašování, 

věřitelé se stejným či obdobným postavením mají rovné možnosti a žádný z nich nesmí být 

nedovoleně zvýhodněn či nespravedlivě poškozen.56 Přihlašování pohledávek také umožňuje 

naplnit zásadu poměrného uspokojení věřitelů.57 Pokud nejde o výjimku pohledávky, 

která se nepřihlašuje dle ustanovení § 165 odst. 2 InsZ, musí svou pohledávku přihlásit 

všichni věřitelé, a to také (i) ti, kteří mají vykonatelnou pohledávku přiznanou soudem 

nebo (ii) kteří ji již vymáhají v exekuci nebo výkonem rozhodnutí, (iii) ti, jejichž pohledávku 

                                                 
52  Ust. § 109 InsZ. 
53  Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 2. 12. 2010, sp. zn. II. ÚS 2444/10. 
54  MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského parlamentu 

a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. op. cit. s. 214. viz pozn. 39. 
55  Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 2. 12. 2010, sp. zn. II. ÚS 2444/10. 
56  Ust. § 5 InsZ. 
57  HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. op. cit. s. 117. viz pozn. 16. 
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dlužník uznává či (iv) ti, kteří již pohledávku přihlásili do předcházející likvidace 

nebo do předcházejícího insolvenčního řízení, které nevyústilo v rozhodnutí o úpadku.58  

Přihláška pohledávky je oprávněním, a nikoli povinností. Pokud se však věřitel 

se svou pohledávkou nepřihlásí, nebude v rámci insolvenčního řízení uspokojen 

a riskuje i nemožnost dalšího vymáhání své pohledávky i po skončení insolvenčního řízení. 

Typicky se tak stává při postupu dle ustanovení § 414 InsZ v rámci splnění oddlužení.59 

Dle § 173 odst. 4 InsZ „má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik 

práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění u soudu“. Účinek uplatnění práva běží 

ode dne, kdy byla přihláška doručena příslušnému insolvenčnímu soudu. Pro zachování účinku 

je nutné, aby přihláška nebyla pro vady odmítnuta nebo vzata zpět věřitelem. V takovém 

případě by a contrario dle ustanovení § 648 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „OZ“), promlčecí doba běžet nepřestala.60 

Pokud věřitel svou pohledávku nepřihlásí, může dojít k jejímu promlčení i v průběhu 

insolvenčního řízení. Věřitel by v takovém případě už neměl žádnou možnost, jak se domoci 

své pohledávky před promlčením. Pro ochranu věřitelů je z plynutí lhůty vyloučeno pouze 

období od okamžiku zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení do uplynutí lhůty 

pro podání přihlášek pohledávek.61 V závěru je významné dodat, že insolvenční řízení není 

nastaveno k plnění naturálních obligací. Promlčené pohledávky mají být popřeny 

insolvenčním správcem a nebude se k nim přihlížet.62 

Lze tedy shrnout, že proces přihlašování je nastaven tak, aby věřitelé nemohli vymáhat 

své pohledávky jinak než v rámci insolvenčního řízení. Proces přihlašování je základním 

bodem pro co nejefektivnější spravedlivé uspokojení věřitelů. Autorka shledává zejména 

úpravu promlčení jako vhodně korespondující s motivací k podání přihlášky pro úspěšné 

uplatnění práv věřitelů. 

2.1.1 Lhůta k podání přihlášky pohledávky 

Období, ve kterém věřitelé mohou podávat své přihlášky pohledávek, je ohraničeno 

zahájením insolvenčního řízení a uplynutím lhůty pro podání přihlášek pohledávek určené 

insolvenčním soudem.  

                                                 
58  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 10. 2009, sp. zn. KSBR 31 INS 5344/2008, 29 NSCR 27/2009, 

Rc 63/2010, a usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. MSPH 94 INS 24999/2012, 29 NSCR 

118/2013. 
59  HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. op. cit. s. 117. viz pozn. 16. 
60  HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. op. cit. s. 118. viz pozn. 16. 
61  Srov. ust. § 109 odst. 3 InsZ a ust. § 173a InsZ. 
62  Ust. § 193 InsZ. 
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Věřitelé často sledují informace o svých dlužnících přes veřejně přístupný informační 

systém insolvenčního rejstříku (dále jen jako „ISIR“). Jsou zcela odkázáni na informace 

zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Je proto stěžejní, aby údaje dle § 420 InsZ zanášené 

do rejstříku soudem z úřední povinnosti byly kompletní, správné a byly včas zveřejněny 

(tedy hned při zahájení řízení, nejpozději do 7 dnů od tohoto okamžiku).63 Pochybení ze strany 

úředníků soudu v tomto směru by mohlo mít (a mnohdy také má) fatální následky. Pokud by 

například nebylo vyplněno rodné číslo dlužníka, věřitel by nemohl zjistit, že bylo na jeho 

dlužníka zahájeno insolvenční řízení. V praxi, kdy věřitelé hlídají insolvence svých dlužníků 

přes funkce elektronických systémů, které generují automatické upozornění o prohlášení 

úpadku na základě zadaných identifikačních údajů, může dojít k absurdním situacím. Dlužníku 

v úpadku s povoleným oddlužením, který v rejstříku nemá zanesené rodné číslo, se takto 

nepřihlásí jediný věřitel, lhůta k podání přihlášek pohledávek uplyne a dlužník bude oddlužen 

bez jediné platby na své dluhy. Autorka se domnívá, že v takové situaci je úkolem také 

insolvenčního správce, který v rámci své činnosti pracuje se systémem jako hlavním opěrným 

bodem, upozornit soud na takové pochybení. Soud následně musí zajistit nápravu, a to nejen 

zapsáním chybějících informací, ale také umožněním věřitelům uplatnit své pohledávky i po 

uplynutí původně stanovené lhůty. Této otázce se věnoval také Vrchní soud v Praze v 

rámci řízení, kde byly řádně zveřejněny údaje o dlužníkovi až v průběhu řízení, a nikoliv již při 

zahájení.64 Odvolací soud věřiteli, který na základě pozdního zveřejnění údajů přihlásil svou 

pohledávku po uplynutí lhůty, přiznal lhůtu k podání přihlášek, která by mu náležela při řádném 

běhu věcí již od zahájení insolvenčního řízení. Tato lhůta tak speciálně tomuto věřiteli začala 

běžet až ode dne následujícího po zveřejnění řádných údajů v ISIRu. Soud se ve svém 

odůvodnění odvolával na zásadu zákazu poškození nebo znevýhodnění jednoho věřitele a 

zásadu rovných možností všech věřitelů.  

Dle judikatury také obecně platí, že soudy mají povinnost dohledat identifikační údaje 

dlužníka.65 Pokud dlužník v insolvenčním návrhu údaje neuvede nebo je uvede špatně, soud je 

nucen dohledat je sám například v přílohách podání nebo v příslušných registrech. Pokud je 

identifikační údaj dohledatelný, soud nic neomlouvá k tomu, aby ho neuvedl. 

                                                 
63  Ust. § 420 odst. 4 InsZ. 
64  Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. KSCB 26 INS 7087/2010, 3 VSPH 356/2012. 
65  Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. KSCB 26 INS 7087/2010, 3 VSPH 356/2012. 
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Přestože již soudy v otázce poškození věřitele chybnými identifikačními údaji rozhodovaly 

mnohokrát a shodné závěry jsou potvrzeny také Nejvyšším soudem,66 v platné právní úpravě 

není tato otázka stále nikde upravena. Rozhodnutí odvolacích soudů napravující pochybení 

insolvenčních soudů se dle dostupné judikatury vydávají stále, a to i v nedávných letech.67 

Autorka je přesvědčena, že je žádoucí postup v podobných situacích normativně upravit, 

aby věřitelé nebyly nuceni vždy zahajovat odvolací řízení a vydávat tak nadbytečné úsilí 

a náklady. Autorka představí svůj návrh na úpravu této problematiky v podkapitole 2.1.5. 

Jelikož nelze předpokládat, že budou věřitelé běžně vzděláni v oblasti práva, je nutné 

vzít v úvahu, že nebudou mít dostatek informací pro úspěšný postup nebo si neuvědomí, 

že odvolání může působit v jejich prospěch.  

Jak již bylo řečeno výše, věřitelé mohou přihlašovat své pohledávky hned po zahájení 

insolvenčního řízení. Insolvenční soud zpravidla ve vyhlášce o zahájení insolvenčního řízení 

zároveň vyzve věřitele, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali 

u insolvenčního soudu přihlášku pohledávky.68 Dle ustanovení § 110 InsZ však věřitelé mohou 

přihlášky podávat i v případě, že výzva ještě zveřejněna nebyla. Výzva zveřejněná 

před rozhodnutím o úpadku musí obsahovat náležitosti stanovené v ustanovení § 8 vyhlášky 

o jednacím řádu pro insolvenční řízení.  

Známé zahraniční věřitele z členských států Evropské unie soud vyrozumí o zahájení řízení 

a o úpadku zvlášť doručením rozhodnutí i výzvy k podávání přihlášek.69 Jiné věřitele soud 

zvlášť nevyrozumívá v souladu se snahou o zmírnění administrativní zátěže. O zahraničních 

pohledávkách bude podrobněji pojednávat kapitola 3 Evropské insolvenční právo. 

Lhůta pro podávání přihlášek pohledávek je stanovena v rozhodnutí o úpadku. Věřitelé 

dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak mohou učinit ve lhůtě dvou měsíců 

od rozhodnutí. Nutno dodat, že ještě dle znění Insolvenčního zákona účinného 

do 31. května 2019 byla lhůta u dlužníků, kterým bylo povoleno oddlužení, 30 dnů. Lhůta platí 

i pro věřitele, kteří mají vůči dlužníku zástavní pohledávku, ve které je dlužník zástavním 

dlužníkem, nikoliv však osobním dlužníkem.70 Výjimkou jsou speciální lhůty například 

                                                 
66  Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2011, sp. zn. 29 NSČR 35/2010, usnesení Vrchního soudu 

v Olomouci ze dne 24. 2. 2011, sp. zn. KSBR 45 INS 3123/2009, 3 VSOL 94/2011, usnesení Vrchního soudu 

v Olomouci ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. KSOS 33 INS 5284/2010, 3 VSOL 167/2011. 
67  Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. KSUL 71 INS 15083/2012, 3 VSPH 50/2017. 
68  Viz např. vyhláška Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 9. 2020, č. j. KSOS 14 INS 18934/2020-A-2, vyhláška 

Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2013, č. j. MSPH 78 INS 28557/2013-A-2, vyhláška Krajského soudu 

v Plzni ze dne 9. 8. 2016, č. j. KSPL 65 INS 18485/2016-A-2. 
69  Ust. § 430 InsZ a usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. 29 NSCR 4/2008, R 25/2009.  
70  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 1. 2018, sp. zn. 29 NSCR 75/2015. 
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v ustanoveních § 253 odst. 4, § 254 odst. 2, § 258 InsZ či pohledávky v souvislosti s trestnými 

činy v ustanovení § 173 odst. 1 InsZ. 

Sjednocení lhůty na dva měsíce je dle autorky krok správným směrem. Nejen, 

že zjednodušilo orientaci věřitelů v insolvenčním řízení, ale také uvolnilo časovou vypjatost 

insolvenčních správců. Správcům byly totiž s oddlužovací novelou71 uloženy další pravomoci 

a povinnosti ohledně provádění přezkumu pohledávek. Přezkum u oddlužení provádí 

insolvenční správce při osobním setkání s dlužníkem, a nikoliv insolvenční soud 

při přezkumném jednání. Insolvenční správce proto potřebuje dostatečný čas na přezkum 

přihlašovaných pohledávek a zpracování zpráv soudu. Lhůta zjednodušuje postup věřitelů 

převážně tím, že mají více času zjistit, zda se dlužník dostal do úpadku a včas zareagovat. 

Zároveň prodloužení lhůty dle autorky nepředstavuje neúměrné prodlužování řízení, 

jelikož to strádá zpravidla v naprosto jiných fázích. 

Insolvenční soud je v rozhodnutí o úpadku dále povinen poučit věřitele o následcích 

zmeškání lhůty.72 V poučení by mělo být uvedeno, že „k přihláškám, které jsou podány později, 

insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení 

neuspokojují“.73 Jde tedy o lhůtu propadnou. Obecně platí dle ustanovení § 83 InsZ, 

že prominutí zmeškání lhůty není přípustné. K tomuto se vyjádřil i Nejvyšší soud ČR 

právní větou: „Tuzemskému věřiteli, který zmeškal lhůtu […], se tato lhůta nevrací (její běh 

se neobnovuje) ani tehdy, jestliže insolvenční soud po marném uplynutí této lhůty věřitele znovu 

nesprávně vyzve k podávání přihlášek.“74 

Pokud se z jakéhokoli důvodu k přihlášené pohledávce nepřihlíží, soud rozhodne 

o jejím odmítnutí. Proti takovému rozhodnutí se může odvolat pouze přihlášený věřitel. 

Soud ve výroku rozhodnutí věřitele poučí o tom, že právní mocí rozhodnutí jeho účast 

v insolvenčním řízení končí.75 

Jelikož lhůta pro podání přihlášek pohledávek je lhůtou procesní, postačuje, pokud je 

v poslední den lhůty přihláška předána orgánu, který má povinnost ji doručit.76 

Procesní charakter lhůty byl stvrzen i judikaturou Nejvyššího soudu.77 Přihlášku je nutno 

                                                 
71  Zákon č. 31/2019 Sb., kterým se mění insolvenční zákon, zákon č. 120/2001 Sb., zákon č. 6/2002 Sb., zákon 

č. 312/2006 Sb., zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., zákon č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, a některé další zákony. 
72  Ust. § 136 odst. 2 písm. d) InsZ. 
73  Ust. § 173 odst. 1 InsZ. 
74  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. 29 NSČR 35/2009. 
75  Ust. § 185 InsZ. 
76  Ust. § 57 odst. 3 OSŘ v souvislosti s § 7 InsZ.  
77  Usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 2010, sp. zn. 29 NSCR 2/2010-P9, KSPA 56 INS 2581/2008, 

a usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. 29 NSCR 4/2008. 
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doručit věcně a místně příslušnému insolvenčnímu soudu. Věřitelé proto musí dbát na pečlivost, 

jelikož odeslání přihlášky nepříslušnému soudu může mít za následek opožděné podání 

a v důsledku toho dokonce i promlčení pohledávky. Tato úprava je dle důvodové zprávy nutná 

pro posílení právní jistoty v otázce účasti věřitelů na insolvenčním řízení.78 Nepříslušný soud 

má povinnost neprodleně postoupit přihlášku insolvenčnímu soudu, aniž by o tom vydával 

rozhodnutí. Účinky spojené s podáním ale nastávají až doručením (příslušnému) 

insolvenčnímu soudu.79 Nepříslušný soud není orgánem, který má povinnost podání doručit 

ve smyslu ustanovení § 57 OSŘ. Věřitel tak riskuje, že jeho přihlášku soud nepostoupí včas tak, 

aby insolvenčnímu soudu došla v určené lhůtě.  

Dle názoru autorky je zajímavé zmínit další specifikum podání přihlášky poštou. 

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze uvádí, že „pro posouzení toho, zda byla tato lhůta 

zachována […], je rozhodující okamžik odevzdání přihlášky pohledávky poště, nikoli okamžik, 

kdy pošta začala přepravu zásilky skutečně provádět. Datum uvedené poštou na obálce zásilky 

se sice obvykle shoduje s okamžikem odevzdání zásilky poště, nicméně nemusí 

tomu tak být vždy.[…] Pro posouzení zachování lhůty k podání přihlášky pohledávky tudíž není 

určující datum uvedené v otisku poštovního razítka na obálce, z něhož vyšel insolvenční 

soud“.80 

Co se týče doručování přihlášek pomocí datové schránky, za okamžik doručení se považuje 

okamžik, kdy byla dodána do datové schránky soudu a soud se mohl s dokumentem objektivně 

seznámit, a nikoliv okamžik, kdy se oprávněná osoba do datové schránky soudu přihlásila.81 

Zvláštní režim platí pro vykonatelné pohledávky na náhradu škody nebo nemajetkové újmy 

způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem. 

Pokud byl v trestním řízení zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška byla 

podána v době, kdy zajištění trvá, může věřitel pohledávku přihlásit kdykoliv v průběhu 

insolvenčního řízení.82 

2.1.2 Náležitosti přihlášky a její podání 

Přihláška pohledávky je procesním úkonem věřitele. Každý věřitel ji musí podat 

individuálně, a to i pokud by se jeho nároky obsahově shodovaly s nároky jiného věřitele. 

Dle důvodové zprávy není na místě úprava možnosti podávat přihlášky hromadně 

                                                 
78  Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). K § 173 

až 175. 
79  Ust. § 173 odst. 1, 4 InsZ. 
80  Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 5. 2013, č. j. KSPA 48 INS 19817/2011, 2 VSPH 564/2013. 
81  Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 11. 2010, č. j. KSPH 36 INS 8287/2010, 2 VSPH 966/2010. 
82  Ust. § 173 odst. 1 InsZ. 



20 

nebo skupinově za více věřitelů z toho důvodu, že právní systém České republiky neumožňuje 

podávat hromadné žaloby. Přihláška je svou podstatou uplatněním nároku stejně jako žaloba, 

a tedy dle důvodové zprávy není vhodné tento systém nově upravovat v insolvenčním řízení.83 

Mnoholetá diskuze o zavedení institutu hromadného řízení do českého právního řádu 

již vyústila k předložení návrhu zákona. Otázkou je, zda by se insolvenční zákon dočkal 

novelizace, pokud by se podařilo návrh zákona o hromadném řízení schválit.84 

Přihláška se podává krajskému insolvenčnímu soudu, před nímž probíhá insolvenční řízení, 

na speciálním formuláři zveřejněném na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR, 

který je možné bezplatně stáhnout.85 Standardizované formuláře mají zajistit větší přehlednost 

a jednotnost. Usnadňují tak práci insolvenčních správců, kteří všechny přihlášky pohledávek 

přezkoumávají.86 Zároveň má formulář přispívat ke snížení nákladů věřitelů na uplatnění 

pohledávek v insolvenčním řízení.87 Podané přihlášky se zveřejňují bez příloh v insolvenčním 

rejstříku pod oddílem P. Dlužníkovi a dalším účastníkům se přihlášky jinak než zveřejněním 

nedoručují.88 

Častou chybou, které se věřitelé dopouštějí, je podání přihlášky pohledávky v listinné 

podobě, přestože je věřitel osobou s povinně zřízenou datovou schránkou. Zpravidla se jedná 

o situace, kdy právnická osoba zašle soudu vytisknuté formuláře. Od účinnosti 

tzv. akreditační novely 1. července 201789 je toto nepřípustný postup dle ustanovení § 80a InsZ. 

Osoba s povinně zřízenou datovou schránkou podle zvláštního právního předpisu90 je povinna 

činit podání včetně příloh datovou schránkou nebo elektronicky podepsané uznávaným 

elektronickým podpisem. Cílem této úpravy je dle důvodové zprávy snadnější vedení statistik 

insolvencí, které mohou být strojově zpracované, a zároveň přispění ke snížení administrativní 

zátěže pro insolvenční soudy.91 Pokud je osoba oprávněna podat přihlášku v listinné podobě, 

podává se i s přílohami dvojmo, aby soud mohl stejnopis doručit insolvenčnímu správci.92 

                                                 
83  Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). K § 173 

až 175. 
84  Návrh zákona o hromadném řízení je v prvním čtení v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 775 [online]. 

[cit. 14. 11. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=775&CT1=0.  
85  Formulář je dostupný z webové stránky: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR 

[cit. 14. 11. 2020].  
86  HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. op. cit. s. 121. viz pozn. 16. 
87  RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. § 165. op. cit. s. 3. viz pozn. 

19. 
88  Ust. § 71 odst. 1 InsZ. 
89  Zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění insolvenční zákon a některé další zákony. 
90  Ust. § 5 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
91  Důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. K bodu 20 (§ 80a). 
92  Ust. § 174 odst. 1 InsZ. 
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V případě nepodání přihlášky na stanoveném aktuálně zveřejněném formuláři, 

ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem postupuje insolvenční soud 

podle ustanovení § 43 OSŘ a vyzve věřitele, aby bylo podání opraveno nebo doplněno. 

Pokud bude přihláška řádně opravena, zůstane věřiteli lhůta k podání přihlášky zachována, 

což je potvrzeno i současnou judikaturou.93 V opačném případě je přihláška soudem 

odmítnuta.94 

Náležitosti formuláře přihlášky stanovuje ustanovení § 8 vyhlášky č. 191/2017 Sb, 

o náležitostech podání a formulářů elektronických podání. Do zelených formulářů musí věřitel 

vyplnit obecné náležitosti, a to kterému krajskému insolvenčnímu soudu je přihláška určena, 

spisovou značku řízení, jméno dlužníka, jeho rodné číslo, datum narození či IČO a bydliště 

či sídlo. Stejné identifikační údaje musí věřitel vyplnit sám o sobě. Je vhodné vyplnit věřitelovo 

číslo bankovního účtu pro budoucí poukázání výtěžku zpeněžení či splátek. Přihláška musí být 

podepsána a datována. Podpis však nemusí být úředně ověřen ani opatřen uznávaným 

elektronickým podpisem. 

Nejvýznamnějším polem k vyplnění ve formuláři je výše pohledávky a právní důvod 

vzniku. Dle ustanovení § 174 odst. 2 InsZ se právním důvodem vzniku pohledávky rozumí 

uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Je tedy třeba podrobně vylíčit skutek 

a uvést smlouvu či jiný právní důvod vzniku a další okolnosti, na jejichž základě je pohledávka 

uplatňována. Důvodem vzniku nemá být pouze právní kvalifikace pohledávky 

a případná chybná právní kvalifikace nemůže být k tíži věřitele. Dalšími podstatnými 

okolnostmi může být například postoupení pohledávky, jehož linii je třeba objasnit a doložit 

listinami. Další běžná chyba věřitelů je, že do kolonky důvodu vzniku uvedou pouze fakturu 

či pouze rozsudek nebo platební rozkaz, kterým byla částka přiznána. V obou případech je 

správným důvodem vzniku (i ústní) smlouva, na jejímž základě byl popsaný vztah uskutečněn, 

či jiné právo, a nikoliv jeden dokument. Popis skutkových okolností musí být vylíčen tak, 

aby umožňoval jejich jednoznačnou individualizaci, a tak, aby pohledávka nebyla zaměnitelná 

s jinou. Musí z něj vyplývat existence pohledávky tak, aby ji bylo možno přezkoumat. 

Z důvodu těchto stejných náležitostí je přihláška například i při rozhodování Nejvyššího 

                                                 
93  MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou. 6. vyd. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2019. 299 s. ISBN 978-80-7380-766-5. s. 107, potvrzeno i současnou judikaturou viz usnesení 

Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 8. 2018, sp. zn. KSPH 61 INS 3745/2018, 2 VSPH 1022/2018. 
94  Ust. 185 InsZ. 
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soudu ČR připodobňována k žalobě.95 S žalobou sdílí i postup odstranění nedostatků 

dle ustanovení § 43 OSŘ.96 

Dle Nejvyššího soudu ČR je nevylíčení všech skutečností významných při přezkumu 

pohledávky důvodem k popření, a nikoliv výzvě k odstranění vad přihlášky. 

Vylíčení skutečností však může být splněno i výslovným odkazem na listinu, která skutečnosti 

nepochybně a dostatečně popisuje, a kterou věřitel k přihlášce připojí.97 Popření takové 

pohledávky by bylo vážným důsledkem nedostatečného či chybného vyplnění přihlášky, 

avšak věřitel má možnost dodatečně prokázat svůj nárok v incidenčním sporu.98 Tento postup 

samozřejmě znamená navyšování nákladů a prodlužování řízení s důsledky pro všechny 

účastníky řízení. V praxi se tak často setkáme s insolvenčními správci, kteří místo popírání 

vyzývají věřitele k opravě či doplnění přihlášky (a to i neformálně) právě s upozorněním na to, 

že věřitelovu přihlášku v opačném případě popřou.99 Otázkou je, zda je možné při takovém 

jednání hovořit o narušení právní jistoty ignorováním judikatury Nejvyššího soudu či zda je 

tento postup správný ba dokonce lepší z důvodu šetření nákladů věřitelů, správců i soudů.  

K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává.100 

Pokud by to věřitel neučinil a insolvenční správce nemohl ověřit pravost, výši či pořadí 

pohledávky, přihlášená pohledávka bude popřena z důvodu neprokázání nároku. 

Dle ustanovení § 8 odst. 3 vyhlášky č. 191/2017 Sb., se dokládají kopie listin. Právnické osoby 

mají také povinnost doložit svou existenci, a to přiložením výpisu z obchodního či jiného 

rejstříku. V určitých případech Insolvenční zákon požaduje od roku 2017 doložení čestného 

prohlášení o tom, kdo je skutečným majitelem věřitele.101 Zástupci věřitele dokládají plnou 

moc, byla-li udělena. 

Co se týče výše pohledávky, konkrétní vyčíslení v penězích je nutné i u pohledávek 

nepeněžitých či pohledávek neurčité výše. Pohledávka se vyčíslí ke dni podání přihlášky. 

Je nutné, aby byla uvedena konkrétní hodnota i s přesně vypočítaným příslušenstvím. 

                                                 
95  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Cdo 1151/2000. 
96  Srov. ust. § 80a InsZ, usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 29 ICdo 31/2014, rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2017, sp. zn. 29 ICdo 79/2015. 
97  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Cdo 1151/2000, usnesení Vrchního soudu v Praze 

ze dne 24. 11. 2009, sp. zn. KSUL 45 INS 797/2009, 1 VSPH 379/2009. 
98  Ust. § 198 InsZ. 
99  Autorka vychází ze své vlastní insolvenční praxe. 
100 Ust. § 177 InsZ. 
101 Pro účely splnění povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu. 

Legislativním procesem právě prošel nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, platný 

od  3. 2. 2021, který nahrazuje dosavadní úpravu. Zákon zakotvuje mnoho nových sankcí hrozících při řádném 

neplnění povinností zapsat svého skutečného majitele. 
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Současně je vhodné, aby věřitel uvedl i způsob tohoto výpočtu a usnadnil tak přezkum 

insolvenčním správcem a vyhnul se jeho výzvám k doplnění. Samotný vzorec výpočtu tak, 

jak je uváděn například u příslušenství v rámci žaloby, nepostačuje. Výše pohledávky může být 

určena pouze v české měně. Je úkolem věřitele, aby své pohledávky v cizí měně přepočítal. 

Insolvenční správce při přezkumu nemůže opravovat výši přihlášené pohledávky i přesto, 

že věřitel fakticky zamýšlel stejnou částku. Pohledávky se přepočítávají 

dle ustanovení § 175 InsZ podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou 

ke dni zahájení insolvenčního řízení. Pohledávky, které se staly splatnými již před zahájením 

řízení, se přepočítají podle kurzu vyhlášeného ke dni jejich splatnosti. Věřitelé ovšem často 

toto ustanovení přehlížejí a pro přepočet své pohledávky na českou měnu používají kurz 

ke dni podání přihlášky. Insolvenčním správcům tak nezbývá nic jiného než věřitele vyzývat 

k opravě (výzvám k opravě se bude autorka věnovat podrobněji v následující podkapitole). 

Pohledávky neurčité výše (například nárok na náhradu škody) se vyčíslují na základě odhadu 

jejich obvyklé hodnoty. Přihláška by v takovém případě měla obsahovat výpočet a popis 

způsobu stanovení výše pohledávky. Insolvenční řízení rozhodně nevyžaduje určení ceny 

na základě znaleckého posudku.102 

V rámci příslušenství pohledávek, je nutné uvést jeho druh, celkovou výši příslušenství 

i výši jednotlivých částek podle druhů příslušenství. Věřitel může uplatňovat zákonné 

i smluvní úroky a úroky z prodlení, poplatky z prodlení (nikoli smluvní pokuty) či náklady 

vzniklé mu při vymáhání pohledávky. Příslušenství pohledávky je v insolvenčním řízení možné 

uplatňovat pouze s vyčíslením do dne rozhodnutí o úpadku. Úroky, úroky z prodlení a poplatek 

z prodlení, které se staly splatnými nebo přirostly k jistině až po rozhodnutí o úpadku, 

jsou dle ustanovení § 170 InsZ pohledávkami vyloučenými ze způsobů řešení úpadku. 

Do toho spadají také náklady řízení, které ještě nebyly pravomocně přiznány či byly přiznány 

až po dni prohlášení úpadku. Z hlediska hmotného práva je příslušenství samostatnou 

pohledávkou. Pokud by tedy věřitel chtěl doplnit pohledávku o její příslušenství po propadné 

přihlašovací lhůtě, jednalo by se o uplatnění nové pohledávky, a nikoliv o změnu výše 

přihlášené pohledávky. Po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek už není možné příslušenství 

doplňovat.103 

                                                 
102 RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. § 175. op. cit. s. 110. viz 

pozn. 19. 
103 RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. § 175. op. cit. s. 109. viz 

pozn. 19. 
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Jak již bylo uvedeno v úvodu kapitoly týkající se uplatňování pohledávek, věřitelé 

přihlašují i zajištěné pohledávky. K tomu, aby s pohledávkou bylo v insolvenčním řízení 

zacházeno jako se zajištěnou, je ovšem nezbytné, aby věřitel uplatnil právo na uspokojení 

ze zajištění v přihlášce pohledávky. Věřitel se musí práva dovolat dle ustanovení § 166 InsZ. 

Neučiní-li tak, má se za to, že právo na uspokojení ze zajištění uplatněno nebylo.104 

Insolvenční soud ani insolvenční správce nejsou povinni na skutečnost, že opomněl uplatnit 

zajištění, věřitele upozornit.105 Nutno také dodat, že věřitel, který má pohledávku zajištěnou, 

nemá žádnou povinnost ji jako zajištěnou do insolvenčního řízení přihlásit, pokud to tak pro něj 

bude výhodnější. Tento postup není dle Nejvyššího soudu v rozporu se zásadami, na nichž 

spočívá Insolvenční zákon.106 

V přihlášce je tedy nutné vybrat kolonku zajištěná či nezajištěná. Po uplynutí lhůty 

k přihlášení pohledávky už s jejím zajištěním věřitel disponovat nesmí, nelze tedy zajištění 

vzít zpět, ani dodatečně uplatnit.107 V rámci přihlašovací lhůty však zajištění může uplatnit 

i samostatným podáním.108 Úprava vychází z toho, že změna pořadí je změnou kvalitativní 

(stejně jako změna důvodu vzniku) a jednalo by se tedy o jinou pohledávku. Judikaturou však 

byla dovozena výjimka, že pokud nastane situace, kdy vlastnické právo k předmětu zajištění 

přejde na dlužníka až po uplynutí přihlašovací lhůty, tak bude dosud nezajištěnému 

přihlášenému věřiteli soudem stanovena zvláštní lhůta k uplatnění zajištění.109 Dále musí věřitel 

označit druh zajištění a den jeho vzniku.110 Věřitel do přihlášky také zapisuje majetek, kterým je 

pohledávka zajištěna, kdo je vlastníkem majetku, popřípadě ručitele, pokud existuje.111 

Dle autorky je zajímavé nahlédnout i do problematiky tzv. štěpení pohledávek. Pokud se 

dle hmotného práva pohledávka skládá z několika částí, je možné přihlásit pohledávku co do 

části jako zajištěnou a ve zbytku jako nezajištěnou. Uvedený způsob je pro věřitele výhodný 

především v situacích oddlužení, kdy hodnota předmětu zajištění, ze kterého se uspokojuje, 

není dostatečná vzhledem k jeho celkové hodnotě pohledávky. To platí z toho důvodu, že 

zajištěné pohledávky se v oddlužení uspokojují pouze z předmětu zajištění, a nikoliv spolu 

s ostatními nezajištěnými věřiteli. Takto může být věřitel v rámci části pohledávky, kterou 

přihlásí jako nezajištěnou, uspokojován v oddlužení i v rámci splátkového kalendáře. 

                                                 
104 Ust. § 174 odst. 3 InsZ. 
105 MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského parlamentu 

a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. op. cit. s. 358. viz pozn. 39. 
106 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 29 NSCR 34/2016. 
107 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 1. 2013, sp. zn. KSUL 43 INS 5530/2012, 1 VSPH 1508/2012. 
108 Potvrzeno usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 29 NSČR 16/2011, Rc 54/2012. 
109 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 29 NSČR 32/2011, Rc 112/2012. 
110 Ust. § 174 odst. 3 InsZ. 
111 Ust. § 8 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání. 
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V případě, že by však věřitel rozdělil pohledávku účelově, v rozporu s hmotným právem, jde o 

vadu přihlášky, kterou je třeba opravit. V opačném případě má insolvenční správce předložit 

přihlášku k rozhodnutí o tom, že se k ní v rozsahu vadného uplatnění nepřihlíží dle ustanovení 

§ 188 odst. 2 InsZ. Tento závěr byl finálně potvrzen nedávnými rozhodnutími Nejvyššího soudu 

ČR z roku 2019, kdy bylo judikováno, že: „Věřitel, jenž přihlásil do insolvenčního řízení 

pohledávku, jejíž zajištění bylo zřízeno jedním právním jednáním pro celou zajištěnou 

pohledávku (jistinu i její příslušenství […]), nemůže v přihlášce pohledávky tuto pohledávku 

uplatnit částečně jako zajištěnou a částečně jako nezajištěnou, ale buď zcela jako zajištěnou, či 

zcela jako nezajištěnou. Jestliže tak věřitel přes výzvu insolvenčního správce neučiní, je důvod 

nepřihlížet k přihlášce pohledávky v rozsahu, v němž věřitel vadně přihlásil právo na její 

přednostní uspokojení ze zajištění.“112 

Přestože věřitel po propadné přihlašovací lhůtě nemůže disponovat se zajištěním, má stále 

možnost vzít zpět (pouze) právo na uspokojení z takového zajištění. Usnesením Nejvyššího 

soudu bylo judikováno, že pokud to věřitel učiní do skončení přezkumného jednání 

o této pohledávce, tak se při oddlužení plněním splátkového kalendáře uspokojuje s ostatními 

nezajištěnými věřiteli.113 Věřitel může vzít zpět toto právo i později, avšak to již nebude mít 

vliv na způsob jeho uspokojení. 

Věřitel do přihlášky také uvede, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou a uvede listinu, 

dle které je pohledávka vykonatelná. Pro prokázání vykonatelnosti je třeba doložit veřejnou 

listinu s vyznačenou doložkou vykonatelnosti nejpozději ke dni, kdy bylo rozhodnuto 

o úpadku.114 Pozdější vykonatelnost není možná z důvodu účinků rozhodnutí o úpadku, 

kterými se dle ustanovení § 140a InsZ přerušují řízení o nepřednostních pohledávkách. 

Rozhodnutí tímto nemohou po dobu trvání úpadku nabýt právní moci. Vykonatelnost je dána 

pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, například soudu, ale dle ustálené soudní 

judikatury lze prokázat vykonatelnost i rozhodčím nálezem či notářským zápisem se svolením 

k vykonatelnosti.115 Vykonatelnost má význam především pro rozdílný postup, 

který by následoval v případě popření takové pohledávky insolvenčním správcem. Pokud je 

popřena pohledávka nevykonatelná a věřitel chce obhájit její zjištění v insolvenčním řízení, 

musí uplatnit své právo žalobou na určení. Pokud insolvenční správce popře pohledávku 

                                                 
112 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2019, sp. zn. 29 NSČR 63/2018. Stejný závěr vyslovil také 

v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2018, sp. zn. 29 ICdo 61/2016. 
113 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 29 NSČR 34/2016. 
114 Ust. § 191 odst. 2 InsZ. 
115 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 7. 2013, sp. zn. 29 Cdo 392/2011, rozsudek Vrchního soudu 

v Olomouci ze dne 2. 2. 2012, sp. zn. 12 VSOL 35/2011. 
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vykonatelnou, je jeho povinností podat žalobu, kterou své popření uplatní. Zároveň jsou 

omezeny popěrné důvody (dle ustanovení § 199 odst. 2 InsZ). 

Věřitel dále uvede, zda je přihlašovaná pohledávka podřízená, peněžitá, splatná 

a podmíněná. V insolvenčním řízení se častěji setkáváme s podmínkou rozvazovací.  

2.1.3 Vady přihlášky 

Přihláška může být vadná ve svém obsahu nebo formě. Přihláška je obsahově vadná, 

pokud je formulář vyplněn neúplně, vnitřně rozporně, nesrozumitelně či neurčitě, a nelze ho 

proto přezkoumat.116 K opravě vady přihlášky nebo její neúplnosti vyzývá insolvenční správce, 

přičemž postupuje podle ustanovení § 188 odst. 2 InsZ. Správce určí věřiteli lhůtu k opravě 

nebo doplnění přihlášky nejméně 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Insolvenční správce je 

povinen popsat, v čem spočívá vada a neúplnost přihlášky. Zároveň je nutné, aby insolvenční 

správce věřitele poučil, jak podání opravit či doplnit, jak ho podat, a že po marném uplynutí 

lhůty k opravě insolvenční správce předloží přihlášku insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, 

že se k přihlášce nepřihlíží. Pokud to insolvenční soud shledá odůvodněným, tak přihlášku 

následně rozhodnutím odmítne dle ustanovení § 185 InsZ a tím ukončí účast věřitele v řízení. 

Předpokladem odmítnutí přihlášky soudem musí být řádná výzva insolvenčního správce.117 

Okamžikem, od kterého se k přihlášce nepřihlíží, je marné uplynutí stanovené lhůty ve výzvě. 

Vrchní soud v Praze potvrdil, že skutečnost, že věřitel opravil přihlášku po lhůtě ale ještě 

před rozhodnutím soudu o odmítnutí, nemá na rozhodnutí vliv.118 Proti takovému rozhodnutí 

může přihlášený věřitel podat odvolání.119 

Je běžnou praxí opravu či doplnění přihlášky pohledávky odeslat obyčejným podáním, 

pro které nebude použit formulář přihlášky, což bylo také stvrzeno judikaturou.120 

Přestože věřitele k opravě vyzve insolvenční správce, pro účinnost podání je třeba opravu vad 

přihlášky odeslat na insolvenční soud, který následně podání doručí insolvenčnímu správci.  

Naproti tomu, pokud se jedná o doplnění přílohy, která prokazuje tvrzené skutečnosti 

v přihlášce a která nemění text a obsah formuláře, nejedná se o opravu vady přihlášky 

a insolvenční správce nepostupuje dle ustanovení § 188 InsZ. Tyto vady nečiní přihlášku 

nepřezkoumatelnou. Zároveň to není důvod k odmítnutí přihlášky pohledávky, jelikož věřitel 

                                                 
116 MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou. op. cit. s. 111. viz 

pozn. 93. 
117 HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T., VALENTA, P. Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích 

Nejvyššího soudu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. 231 s. ISBN 978-80-7400-553-4. s. 97. 
118 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 103/2008, 

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 9. 2012, sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 103/2008. 
119 Ust. § 185 InsZ. 
120 Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2017, sp. zn. 29 NSCR 107/2015. 
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nárok (pouze) neprokáže a nesplní povinnost důkazní.121 Zpravidla insolvenční správce vyzve 

věřitele k doplnění listiny (často telefonicky) a v takovém případě postačuje doložení pouze 

insolvenčnímu správci nikoliv soudu.122 Insolvenční správce tím informuje věřitele a dává mu 

možnost doplnit jeho přihlášku předtím, než přistoupí k jejímu popření či než ji přezkoumá 

jako nevykonatelnou. Naproti tomu nedoložení čestného prohlášení o skutečném majiteli má 

důsledek pouze v nemožnosti vykonávat hlasovací právo dle ustanovení § 177 odst. 6 InsZ. 

Dle autorky jsou neformální výzvy vhodný postup, kterým insolvenční správce šetří čas 

a předchází zbytečným úkonům popírání a dodatečného prokazování nároku, se kterým se pojí 

další administrativní zátěž při změně dokumentů zasílaných insolvenčním správcem na soud. 

Zároveň tím postupuje v souladu se standardy výkonu insolvenčního správce při přezkoumání 

pohledávek.123 

V případě nedostatku v přepočtu cizí měny na měnu českou podle správného kurzu 

se nejedná o vadu, která by ve smyslu ustanovení § 188 odst. 2 InsZ bránila přezkoumání 

přihlášky. V případě, že správce vyzval věřitele k opravě přihlášky, nemůže být 

ani s neopravenou přihláškou spojen následek, že se k ní nepřihlíží. Bylo judikováno, 

že v případě vyčíslení na vyšší částku je na místě popření pohledávky co do její výše 

a v rozsahu, ve kterém správný přepočet převyšuje.124 

Vadou formy přihlášky se rozumí nepodání přihlášky na předepsaném formuláři 

nebo předepsaným způsobem (například elektronicky). K opravě formální vady vyzývá místo 

insolvenčního správce insolvenční soud, který určí věřiteli lhůtu k opravě a poučí jej 

o následcích jejího nesplnění. V případě, že věřitel přihlášku doplní řádně a ve lhůtě 

na formuláři, bude mu zachováno původní datum podání. Pokud by věřitel přihlášku neopravil, 

následkem bude předložení přihlášky soudu k rozhodnutí o tom, že se k ní nepřihlíží, 

a bude soudem odmítnuta.125 

Obecně lze zhodnotit, že úprava opravování vad je vůči věřitelům poměrně vstřícná. 

Dbá se na poučení a vedení věřitele ke správnému doplnění chybných údajů. Věřiteli je sděleno, 

v čem spočívá nesprávnost jeho podání, a co se po něm vyžaduje k opravě či doplnění. 

                                                 
121 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 7. 2008, sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 94/2008, a dále 

potvrzeno v novějších rozsudcích Nejvyššího soudu ČR, ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 29 ICdo 59/2017, a ze dne 

4. 6. 2019, sp. zn. 29 ICdo 78/2017. 
122 Autorka vychází ze své insolvenční praxe. 
123 Viz ust. § 9 odst. d) vyhlášky č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce 

insolvenčního správce, ve znění pozdějších předpisů. 
124 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 9. 2018, sp. zn. KSCB 44 INS 19400/2017, 2 VSPH 243/2018. 
125 Dle ust. § 43 OSŘ, dále v MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory 

a judikaturou. op. cit. s. 107. viz pozn. 93, potvrzeno i současnou judikaturou viz usnesení Vrchního soudu v 

Praze ze dne 21. 8. 2018, sp. zn. KSPH 61 INS 3745/2018, 2 VSPH 1022/2018. 
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Zároveň mu musí být vysvětleno, kam a jakým způsobem opravu podat. V případě stálých 

nejasností ze strany věřitele, by insolvenční správce měl být ochoten poskytnout věřiteli 

dodatečné vysvětlení a být mu nápomocen. Minimální patnáctidenní lhůta je přiměřená 

vzhledem k tomu, že většina vad je jednoduše odstranitelná. V případě, že je věřitel vyzván 

k rozsáhlejšímu prokázání komplexnějších nároků, by bylo vhodné, aby insolvenční správci 

využili možnost věřitelům uložit lhůtu delší než 15 dní v souladu s ustanovením 

§ 188 odst. 2 InsZ. 

2.1.4 Odpovědnost věřitele za správnost přihlášky 

V insolvenčním řízení jsou práva a postavení věřitele (zejména při hlasování na schůzi 

věřitelů) úzce spjata s výši jeho pohledávky, která je zjištěna.126 Je proto nutné tuto oblast 

regulovat takovým způsobem, aby věřitelé nepřihlašovali nadhodnocené pohledávky 

a nesnažili se tím ovládnout hlasování o významných otázkách a manipulovat řízením. 

Důvodová zpráva k Insolvenčnímu zákonu připomíná zkušenosti s podobnými postupy věřitelů 

v konkursním řízení podle předchozího zákona. Právě tyto praktiky daly vzniknout nové úpravě 

problematiky. Věřitel musí dbát na to, aby svou pohledávku přihlásil v takové výši, 

ve které dokáže pohledávku prokázat a obhájit v případném incidenčním sporu. Insolvenční 

zákon v ustanovení § 176 InsZ určuje, že „za správnost uvedených údajů v přihlášce 

pohledávky odpovídá věřitel“. 

V rámci toho je dále v ustanoveních § 178 až § 182 InsZ upraven sankční postup 

v případech, kdy by chtěl věřitel uplatnit přehnaně nadhodnocenou pohledávku 

nebo se pokoušel uplatnit ji v lepším pořadí, než které má. Zároveň je stanoveno ručení osob, 

které přihlášku podepsaly, za splnění sankční úhrady, která může být věřiteli uložena 

za nadměrné nadhodnocení či uplatnění lepšího pořadí. Výjimka dopadá na zástupce, 

který přihlášku podepsal na základě plné moci a toto zastoupení neodpovídá jeho pracovnímu 

zařazení nebo funkci. V takovém případě místo něj ručí osoba, která zmocněnce k úkonu 

zmocnila. Nejčastěji tedy takto bude ručit podepsaný člen statutárního orgánu, 

který za společnost jedná ze zákona. Tato úprava má za úkol zvýšit odpovědnost za údaje 

uvedené ve formuláři.127 

Věřiteli, který nadhodnotí svoji pohledávku nebo ji zajištěnou přihlásí v lepším pořadí, 

hrozí dvě možné sankce. První sankcí je, že se k přihlášce pohledávky nebude přihlížet, 

a to v celé její výši, či že se u pohledávek přihlášených jako zajištěné nebude přihlížet 

                                                 
126 Ust. § 49 InsZ. 
127 HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. op. cit. s. 125. viz pozn. 16. 
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k uplatněnému zajištění. K tomu vydá insolvenční soud rozhodnutí o odmítnutí přihlášky, 

proti kterému může podat věřitel odvolání.128 Druhou sankcí je povinnost věřitele zaplatit 

peněžitou částku, jejíž výši může určit insolvenční soud na návrh insolvenčního správce. 

Pro nadhodnocené nezajištěné pohledávky tento postup upravuje ustanovení § 178 InsZ 

a pro pohledávky přihlášené jako zajištěné ustanovení § 179 InsZ. 

V rámci těchto sankcí je jednou ze základních podmínek jejich uložení, aby pohledávka 

podléhala přezkumu dle Insolvenčního zákona na základě ustanovení § 190 a následující. 

Tento postup platí pouze pro pohledávky, které se uplatňují v insolvenčním řízení na základě 

přihlášky. Pro jiné způsoby uplatňování pohledávek se proto tento sankční režim nepoužije.129  

Další podmínkou dle § 178 InsZ je, že pohledávka musí být účinně popřena 

na přezkumném jednání a zjištěna ve skutečné výši menší než 50 % uplatněné 

(přihlášené) částky. To se vztáhne i na případy, kdy věřitel přihlásí neexistující pohledávku, 

jak potvrdil Nejvyšší soud.130 Přihlášení neexistující pohledávky sankcionuje dokonce trestní 

právo jako trestný čin poškození věřitele dle ustanovení § 222 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „TZ“). Vrchní soud 

v Praze judikoval, že skutečná výše se určuje z každé pohledávky individuálně (i přesto, že jsou 

uplatněny v jedné přihlášce).131 Avšak z odůvodnění pozdějšího rozhodnutí jiného senátu 

Vrchního soudu je zřejmé, že soud považuje za samostatné pohledávky i jistinu 

a její příslušenství. Nejvyšší soud se však dále ve svém usnesení z 24. dubna 2018 vymezil, 

že tuto argumentaci neshledává přiléhavou právě pro případ, kdy je v přihlášce jistina 

a příslušenství. Z toho vyvozuje závěr, že „jestliže peněžité plnění přihlašované věřitelem […] 

zahrnovalo jak jistinu, tak příslušenství pohledávky, pak je zjevné, že jen proto, že v souladu 

s náležitostmi přihlášky vymezenými v návaznosti na § 176 InsZ ustanovením § 21 odst. 1 JŘIŘ 

muselo být toto příslušenství v přihlášce pohledávky samostatně vyčísleno, se nestalo 

samostatnou pohledávkou“.132 Skutečná výše pohledávky se tedy vypočítá z jistiny 

s jejím příslušenstvím a v případě více jistin (pohledávek) v jedné přihlášce se tyto nesčítají. 

Hranice 50 % je určena tak, aby byl slovy Nejvyššího soudu „rozumně uvažující věřitel 

schopen odhadnout svůj úspěch s přihlášenou pohledávkou“133 a předešel tak tomuto risku. 

                                                 
128 Dle ust. § 185 InsZ. 
129 RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. § 178. op. cit. s. 118. viz 

pozn. 19. 
130 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 29 Cdo 2951/2010. 
131 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 10. 2010, sp. zn. KSUL 69 INS 2401/2010, 1 VSPH 892/2010, 

a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 2. 2014, sp. zn. KSUL 74 INS 15731/2011, 3 VSPH 1240/2012. 
132 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 4. 2018, sp. zn. 29 NSCR 75/2016, odst. 40. 
133 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2013, sp. zn. KSLB 76 INS 5809/2010, 29 NSČR 53/2011.  
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Alternativní podmínkou ke skutečné výši pohledávky 50 % u nezajištěných nároků je podmínka 

dle dalšího ustanovení § 179 InsZ, kdy po konečném přezkoumání zajištěné pohledávky má 

věřitel právo na uspokojení v rozsahu menším než 50 % výše přihlášené pohledávky nebo má 

pohledávka pořadí horší než přihlášené. Přezkoumává se tedy hodnota zajištění. 

Jednání věřitele dle ustanovení § 179 InsZ opět naplňuje i skutkovou podstatu trestného činu 

poškození věřitele.134 

Popřením na přezkumném jednání se rozumí konečné popření s účinky, 

podle kterých se k přihlášce či její části nepřihlíží. Konečné účinky popření nastanou potom, 

co věřiteli marně uplyne lhůta k podání žaloby na určení pravosti, výše či pořadí popřené 

pohledávky, či po právní mocí rozhodnutí takového incidenčního sporu. Do této doby má věřitel 

možnost reagovat, vzít dotčenou část pohledávky zpět a vyhnout se tak sankcím v souladu 

s druhým odstavcem obou ustanovení § 178 a § 179 InsZ.135  

Pro případy ostentativní manipulace věřitele s řízením se aplikuje ustanovení § 182 InsZ. 

Jak bylo již zmíněno výše, věřitel má právo vzít svou pohledávku či její část zpět do okamžiku 

účinků popření. Věřiteli stačí, pokud bude zpětvzetí přihlášky doručeno insolvenčnímu soudu 

před výše popsaným okamžikem účinného popření. Soud vezme zpětvzetí pouze na vědomí 

rozhodnutím, které má deklaratorní účinky.136 Pokud však věřitel v insolvenčním řízení učinil 

úkon, kterým by zhoršil nebo mohl zhoršit postavení jiného věřitele, nebo vyšlo najevo, 

že svou pohledávku nepřihlásil v dobré víře, zpětvzetí pohledávky nemá na posouzení obou 

sankcí dle ustanovení § 178 a § 179 InsZ žádný vliv a sankce se proti němu uplatní. 

Zhoršením postavení jiného věřitele může být dle Vrchního soudu v Praze například to, 

že „se věřitel účastnil schůze věřitelů, a zvyšoval tak tzv. kvorum potřebné k platnosti usnesení 

schůze věřitelů“.137 

První ze sankcí, dle které se nepřihlíží i ke zjištěné části pohledávky nebo k zajištění, 

se neuplatní, závisí-li rozhodnutí insolvenčního soudu o skutečné výši či hodnotě zajištění 

pohledávky na znaleckém posudku či úvaze soudu.138 Toto ustanovení chrání věřitele, 

kteří přihlašují především nepeněžité pohledávky nebo pohledávky neurčité výše a musí 

svou výši pohledávky určit odhadem. Dle Richtera se tato výjimka vztahuje i na druhou sankci 

úhrady peněžité částky určené insolvenčním soudem, přestože ze znění zákona vyplývá vztah 

                                                 
134 Ust. § 222 odst. 2 písm. b) TZ. 
135 Např. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. 2. 2014, sp. zn. KSUL 74 INS 15731/2011, 

3 VSPH 1240/2012. 
136 Viz příloha č. 2, a dále RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 

§ 178. op. cit. s. 119. viz pozn. 19. 
137 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. KSPA 48 INS 1513/2009, 1 VSPH 771/2009. 
138 Ust. § 178 odst. 1 a § 179 odst. 1 InsZ. 
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pouze k sankci první.139 Autorka souhlasí, že ze zamýšleného smyslu této úpravy by měla platit 

aplikace i pro sankci druhou, avšak Richterův výklad textu zákona je přinejmenším kostrbatý. 

Výklad se opírá o část ustanovení § 178 odst. 1 a § 179 odst. 1 InsZ znějící „částku, kterou 

[soud] určí se zřetelem ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky“.140 

Druhá sankce spočívá v úhradě peněžité částky věřitelem buďto do majetkové podstaty 

při nadhodnocení skutečné výše pohledávky anebo ve prospěch zajištěných věřitelů 

(kteří přihlásili zajištěnou pohledávku ke stejnému majetku) při nadhodnocení zajištění 

pohledávky. Pokud v řízení není dalších věřitelů, kteří uplatní zajištění ke stejnému majetku, 

sankci za nadhodnocení zajištěné pohledávky není možno použít.141 Je možné ji uložit pouze 

na návrh insolvenčního správce, přičemž jde o incidenční spor. Insolvenční soud, který o sporu 

rozhoduje, nemá povinnost sankci uložit, a naopak má moderační právo ke stanovení výše 

peněžité částky, o které rozhoduje na základě okolností přihlášení a přezkoumání přihlášky. 

Soud je limitován pouze danou horní hranicí k určení částky. Dle ustanovení § 178 InsZ je 

limitem právě ta nadhodnocená neprokázaná část přihlášené pohledávky. Dle ustanovení § 179 

InsZ je jím neprokázaná hodnota zajištění. K sankci u zajištěných pohledávek vznáší 

pochybnosti Maršíková, když upozorňuje, že formulář přihlášky absentuje kolonku pro uvedení 

hodnoty zajištění. Skutečnou hodnotu zajištění neurčuje věřitel, nýbrž až znalec ustanovený 

soudem či schůzí věřitelů.142 Tuto myšlenku rozvádí také Richter.143 U některých autorů se tak 

objevují pochybnosti nad aplikovatelností tohoto ustanovení. 

Dle ustanovení § 180 InsZ povinnost zaplatit tuto druhou sankci nemá věřitel, 

který nevykonával práva spojená s nezjištěnou pohledávkou v průběhu řízení. Toto je tedy 

pro poctivé věřitele možnost, jak se sankci vyhnout. Podle Vrchního soudu v Praze se těmito 

právy rozumí „zejména (aktivní) hlasování věřitele na schůzi věřitelů (§ 50 IZ) nebo (pasivní) 

účast věřitele na schůzi věřitelů, byla-li taková jeho účast rozhodná pro výsledek hlasování, 

anebo činnost věřitele ve věřitelském výboru (§ 58 IZ) nebo jako zástupce věřitelů (§ 68 IZ), 

pokud takový výkon práva měl nikoli zanedbatelný význam pro další průběh a výsledek 

                                                 
139 RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. § 178. op. cit. s. 119. viz 

pozn. 19. 
140 RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. § 178. op. cit. s. 119. viz 

pozn. 19. 
141 STANISLAV, A. § 179 (Úhrada za popřenou nezajištěnou pohledávku). In: KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, 

A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ M. Insolvenční zákon: Komentář. Část první 

obecná část (§1-243). 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 1792 s. ISBN 978-80-7598-578-1. 
142 MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční poradna. Konkursní noviny. 2011, roč. XIV, č. 16-17, s. 1-3. Citováno 

v HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. Insolvenční řízení. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. 311 s. ISBN 978-80-

7400-715-6. s. 135. 
143 RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. § 179. op. cit. s. 124-125. 

viz pozn. 19. 
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insolvenčního řízení“.144 Tato formulace byla později potvrzena i Nejvyšším soudem ČR, 

který nadále podal obsáhlejší vymezení.145 Dle tohoto vymezení výkonem práv například není 

podání věřitelského insolvenčního návrhu nebo přihlášky pohledávky včetně dispozice s ní. 

Zásadně jím však bude „jakékoli jednání, jež ovlivňuje insolvenční řízení právě proto, že jde 

o jednání „z titulu“ přihlášeného věřitele“.146 Pokud věřitel nejednal takovýmto způsobem, 

nemůže mu být tato sankce uložena. V návaznosti na to je v přihláškách často k vidění, 

že věřitelé předcházejí uplatnění této sankce vložením poznámky, že se vzdávají výkonu 

svých práv. Autorka konstatuje, že judikatorní výklad tohoto důležitého pojmu byl Nejvyšším 

soudem vysloven až v roce 2018, a tedy byl po dlouhá léta nejasný. Například Taranda 

ve svém komentáři upozorňoval, že není vyjasněno, zda se toto vztahuje i na případ, kdy věřitel 

výkon práv přímo nezneužívá.147 Zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soudu však objasnilo, 

že dobrá víra věřitele či jak reálné dopady jeho výkon práva měl, není pro posouzení, zda šlo 

o tento výkon práv, rozhodné. Soud tuto skutečnost vezme v úvahu až při rozhodování o uložení 

či výši sankce.148 Dle názoru autorky je záhodno upravit znění zákonné úpravy tak, 

aby poskytovala alespoň základní definici pojmu výkon práv. Judikatorní závěry by tak zde 

mohly být promítnuty do zákonné úpravy. 

Otázkou je, zda je sankční úprava nadhodnocených pohledávek opravdu účinná. 

Autorka se domnívá, že určité procento věřitelů bude úpravou odrazeno od uplatňování 

pohledávek, které nemohou doložit. Avšak je stále velké množství věřitelů, kteří spoléhají 

na možnost vzít pohledávku i po vyrozumění o popření zpět. Často se uplatňují vysoké smluvní 

pokuty či úroky převážně ze smluv o zápůjčkách a úvěrech, přestože věřitelé vědí, že byly 

podobné nároky již judikovány jako nepřiměřené, nemravné či nesprávně ujednané. 

To dle zkušeností autorky dokládá opakované uplatnění stejně neoprávněně úročených 

či pokutovaných pohledávek například nebankovními poskytovateli úvěrů a zápůjček. 

Lze předpokládat, že se spoléhají na to, že někteří insolvenční správci nepřezkoumají 

pohledávky natolik důkladně. Na základě vlastních zkušeností autorka konstatuje, že v praxi 

se četnost popěrných úkonů u různých insolvenčních správců velmi liší a to, co by jeden 

insolvenční správce úspěšně popřel a prokázal v incidenčním sporu, jiný nechá bez povšimnutí. 

K tomu samozřejmě přispívá stále se rozvíjející judikatura, která se v průběhu let posouvá, 

                                                 
144 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 11. 2015, sp. zn. KSUL 45 INS 893/2010, 104 VSPH 220/2015. 
145 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 2. 2018, sp. zn. 29 ICdo 30/2016. 
146 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 2. 2018, sp. zn. 29 ICdo 30/2016. 
147 TARANDA, P. § 180 [Věřitel nevykonávající práva]. In: HÁSOVÁ, J., ERBSOVÁ, H., KUBÁLEK, J., 

MORAVEC, T., SMRČKA, L., ŠMEJKAL, V., TARANDA, P., ZAHRADNÍKOVÁ, R. Insolvenční zákon. 

3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. 1786 s. ISBN 978-80-7400-691-3. s. 738. 
148 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 2. 2018, sp. zn. 29 ICdo 30/2016. 
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a pokud ji insolvenční správce nevěnuje dostatek pozornosti, ponechává nepopřené 

i pohledávky, které by mohly být úspěšně popřeny.149 Konečně v případě, kdy insolvenční 

správce věřiteli pohledávku popře, má věřitel stále možnost vzít v potřebné výši pohledávku 

zpět a vyhnout se tak sankcím za nadhodnocení.150 Autorka by chtěla ale vyzdvihnout pozitivní 

aspekt úpravy a to ten, že výtěžek ze sankce za nadhodnocení pohledávky se vkládá 

do majetkové podstaty. 

2.1.5 Zhodnocení podmínek přihlašování pohledávek 

Přihlášení pohledávek je pro majoritu věřitelů zpravidla největším úkolem v rámci celého 

insolvenčního řízení. V běžné praxi platí, že podání přihlášky je často jedinou aktivitou věřitelů 

v řízení. Po uplatnění svých nároků už obvykle pouze pasivně „sledují řízení zpovzdálí a čekají, 

(jak bychom řekli) jak to dopadne“. Přihláška pohledávky je v této situaci jediná možnost, 

jak se domoci svého nároku. Je proto stěžejní, aby právní úprava a postupy přihlašování 

pohledávek byly upraveny dostatečně srozumitelně. 

Základním kamenem uplatňování pohledávek věřitelů je formulář přihlášky. Dle názoru 

autorky představuje formulář nejlepší možnost, jak usnadnit přihlašování. Na veřejně 

přístupných webových stránkách, ze kterých věřitel formulář stáhne, jsou přístupny i pokyny 

k vyplnění formuláře a předvyplněný vzor. Není povinností věřitelů uvádět do přihlášky právní 

posouzení věci ani náročné popisy průběhu skutkových událostí. Ba naopak stručný a jasný 

popis právního důvodu vzniku je nejúčinnější. Přihláška pohledávky nemusí být z právního 

hlediska perfektní, ale je nutné, aby obsahovala všechny podstatné informace. Insolvenční 

správce je již kvalifikován k rozlišení právně významných informací z přihlášky a z jejich 

příloh. Mimo to je v případě vad věřitel vyzván k jejich opravě. Insolvenční správce má v zájmu 

předcházení sporů komunikovat s věřitelem i dlužníkem a případně věřitele informovat o svých 

záměrech pohledávku popřít. 

Formulář zajišťuje standardizované a přehledné zpracování každé přihlášky, 

které usnadňuje její použití všem dalším osobám. Snižuje náklady věřitelů na uplatnění 

                                                 
149 Např. stále aktuální rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1484/2004, 

nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2007, sp. zn. 33 Odo 236/2005. K nově přibývající 

judikatuře autorka uvádí např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 26. 2. 2019, sp. zn. III. ÚS 4129/18 a rozsudek 

Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 3. 2018, sp. zn. 16 VSOL 375/2017, KSOL 16 INS 12194/2015, který 

došel k závěru, že na základě nevyvážení sankcí a zajištění věřitele oproti dlužníku je nemravné a nepřiměřené 

uplatnění dvou smluvních pokut za stejné porušení smlouvy, přestože obě pokuty splňují limitní výše dané 

judikaturou Nejvyššího soudu. 
150 Např. viz příloha č. 1 a č. 2. V insolvenčním řízení sp. zn. KSPH 60 INS 22424/2017 byla popřena přihláška 

P1, věřitele č. 1, a to dílčí pohledávka č. 1 co do výše odpovídající 73 % přihlášené částky a dílčí pohledávka 

č. 2 co do její pravosti. Věřitel č. 1 vzal následně do okamžiku účinků popření svou přihlášku částečně zpět. 

Sankce za nadhodnocení pohledávky proti němu tak nebyly uplatněny. 
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svých nároků a usnadňuje činnost soudů i insolvenčních správců. Přehledné formuláře 

ale na druhé straně nezaručují bezchybnost podání věřiteli. Přestože je to téměř jediný úkol 

věřitele, není vždy splněn řádně a věřitel se tak připraví o možnost uspokojení.  

Častým důvodem nezjištění věřitelovy přihlášky je její pozdní doručení. Většina věřitelů 

je již obeznámena se skutečností, že u svých dlužníků mají kontrolovat insolvenční rejstřík, 

zdali na ně nebylo zahájeno insolvenční řízení. V praxi ovšem zejména u věřitelů, 

v rámci jejichž činnosti není tak časté hlídání nesolventních dlužníků, není samozřejmé 

pravidelně rejstřík kontrolovat. Navíc pokud má věřitel dlužníků mnoho, není jednoduché 

prověřovat každého zvlášť. Existují systémy, které věřitele samy upozorní na zahájení řízení či 

úpadek konkrétní osoby. Tyto služby však využívají převážně věřitelé, kteří se s insolvenčními 

dlužníky setkávají častěji, a to přesto, že některé služby jsou nabízeny bezplatně.151 

K problematice včasnosti přihlášky autorka již v této kapitole uvedla, že akreditační novelou 

z roku 2017152 byla sjednocena lhůta k podávání přihlášek pohledávek na dva měsíce u všech 

způsobů řešení úpadku. Autorka shledává předmětnou novelizaci jako přínosnou, 

jelikož přispívá k lepší orientaci věřitelů v uplatňování pohledávek. Zároveň je lhůta dostatečná 

pro reakci věřitelů. Ti se navíc o dlužníkově situaci mohou dozvědět mnohem dříve 

než rozhodnutím o úpadku, jelikož se spisy v insolvenčním rejstříku zakládají již podáním 

insolvenčního návrhu. Dle názoru autorky je tedy i přes občasné opožděné přihlášky právní 

úprava délky lhůty pro přihlašování pohledávek stanovena vhodně.  

Na druhé straně autorka shledává silný nedostatek v absenci ustanovení zákona, 

které by upravilo postup nápravy při pochybení soudu ohledně nezveřejnění identifikačních 

údajů dlužníka v insolvenčním rejstříku. Situace by mohla být napravena převzetím 

judikatorních závěrů do nového ustanovení zákona v rámci části čtvrté, hlavy I Insolvenční 

rejstřík, které by stanovilo obligatorní postup soudu při zjištění takového pochybení. 

Insolvenční soud by byl povinen při doplnění údajů do rejstříku zveřejnit opatření uvádějící čas 

změny údajů. V návaznosti na to by soud vydal usnesení, kterým by prodloužil přihlašovací 

lhůtu tak, jako by začala běžet až od okamžiku doplnění identifikačních údajů. Díky tomuto 

automatickému prodloužení by věřitelé, kteří se o insolvenci svého dlužníka dozvěděli kvůli 

chybějícím údajům pozdě a přihlásili pohledávku po lhůtě, nemuseli podávat odvolání 

(pokud by se k tomu vůbec odhodlali) a vydávat tak nadbytečné úsilí a náklady na uplatnění 

                                                 
151 Viz tzv. hlídací pes - úpadkový informační systém. it-law. Úpis.cz. Úpadkový informační systém - hlídaní 

insolvenčního rejstříku zdarma [online]. [cit. 26. 02. 2020]. Dostupné z: http://upis.cz. 
152 Zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění insolvenční zákon a některé další zákony. 
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své pohledávky. Pokud své přihlášky již podali a stalo se tak v souladu s nově stanovenou 

lhůtou, bude se na ně hledět jako na přihlášené. 

Zároveň autorka upozorňuje na formulaci povinnosti zapisovat do insolvenčního rejstříku 

identifikační číslo osoby podnikatele. Jazykový výklad ustanovení § 420 odst. 2 InsZ napovídá, 

že povinnost zápisu identifikačního čísla je pouze v případě, pokud je fyzická osoba 

podnikatelem i v současné době. Tato presumpce byla potvrzena v rozhodnutí 

Nejvyššího soudu, dle kterého se nadále ustálilo rozhodování o otázce zveřejňování 

identifikačního čísla.153 Povinnost soudu zveřejnit IČO je dána pouze pokud je dlužník 

podnikatelem ke dni zahájení insolvenčního řízení. To představuje další komplikaci 

pro podnikatele vedoucí evidence svých dlužníků-podnikatelů pod tímto číslem. 

Autorka neshledává žádný podstatný důvod, proč by mělo být zveřejnění identifikačního čísla 

takto omezeno, když se jedná o jeden z nejpoužívanějších identifikačních údajů. 

Proto je autorka toho názoru, že povinnost zveřejňování identifikačního čísla podnikatele 

by měla být rozšířena i na dlužníky, kteří již podnikateli nejsou, avšak mají stále dluhy 

z podnikání. 

Autorka se domnívá, že ve většině případů je možné přihlásit pohledávky do insolvenčního 

řízení bez nutnosti využití právních služeb. Pokud tomu tak není, je to spíše dáno složitější 

povahou samotné věřitelovy pohledávky a neznalostí úpravy hmotného práva dotýkajícího 

se takovéto pohledávky, než náročným procesem podávání přihlášek. Na druhé straně oproti 

početnějším nezajištěným věřitelům musí více skutečností při přihlašování zvážit zajištěný 

věřitel. Předně je nutné vědět, že vykonatelnost musí být v přihlášce uplatněna výslovně, jinak 

bude pohledávka přezkoumána jako nevykonatelná. Soud ani insolvenční správce nejsou 

povinni věřitele na tuto skutečnost upozorňovat. Zároveň také zajištěný věřitel musí zvážit, 

zda se mu vyplatí svou pohledávku přihlásit jako zajištěnou a zda se mu tím dostane většího 

uspokojení, než kdyby ji ponechal jako nezajištěnou. Autorka podotýká, že právě toto 

rozhodnutí může být tím nejdůležitějším pro věřitelovo uspokojení. Zároveň je však pro učinění 

takového rozhodnutí třeba, aby se věřitel orientoval v úpravě insolvenčního řízení jako celku, 

nikoliv pouze v požadavcích na přihlášení. Právě tato rozsáhlejší orientace v právní úpravě 

již pro obyčejné věřitele představuje nadměrnou překážku a bez odborné pomoci z oblasti 

právních služeb nemají věřitelé šanci učinit plně informované rozhodnutí. Větší přehled 

o právní úpravě insolvenčního řízení musí mít také například věřitelé podmíněných 

nebo podřízených pohledávek proto, aby byly schopni svou pohledávku přihlásit bezvadně 

                                                 
153 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 29 NSČR 104/2013, usnesení Vrchního soudu 

v Praze ze dne 7. 12. 2016, sp. zn. 1 VSPH 1132/2016, KSHK 42 INS 18165/2013. 
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nebo jim nehrozily zbytečné sankce. Věřitelé podmíněných pohledávek si musí zejména 

uvědomit nutnost se se svou pohledávkou do řízení přihlásit154 a věřitelé podřízených 

pohledávek musí umět svou pohledávku správně rozdělit na podřízenou a nepodřízenou část.155 

Na některé věřitele je tedy kladena větší zátěž než na jiné. 

Ke shrnutí analýzy lze dodat, že autorka zastává názor, že co se týče uplatnění pohledávek 

a jejich přihlašování, se zákon snaží věřitelům vyjít co nejvíce vstříc. 

2.2 Jiné způsoby uplatňování pohledávek 

Po podrobném rozboru přihlašování pohledávek není možné opomenout také další formy 

uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Pro určité typy pohledávek, které autorka 

pečlivěji vysvětlí na následujících stránkách, platí méně přísný proces. Tato podkapitola bude 

pojednávat o podmínkách uplatnění zapodstatových přednostních pohledávek - pohledávek 

za majetkovou podstatou dle ustanovení § 168 InsZ a pohledávek jim postavených na roveň 

dle ustanovení § 169 InsZ. Následně se autorka bude věnovat zvláštním druhům pohledávek, 

které se dle zákona považují za již přihlášené. 

Pohledávky za majetkovou podstatou dle Richtera „vznikají zpravidla jako důsledek 

insolvenčního řízení, eventuálně jako projev pokračování - byť částečného – smluvních vztahů 

mezi dlužníkem a věřiteli, pokračování a vedení soudních spotů apod.“156 či aby řízení 

usnadnily. Z toho vyplývá, že je pro tyto pohledávky zásadní doba jejich vzniku. To neplatí 

pro pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 

(s jednou výjimkou)157. Příčinou vyčlenění tohoto typu pohledávek je dle Richtera důvod 

sociální. Jedná se například o pracovněprávní pohledávky či výživné. Právě proto, 

že tyto pohledávky často vznikají i po propadné lhůtě k přihlášení nepřednostních pohledávek, 

není možné v těchto případech vyžadovat přihlášku pohledávky. 

2.2.1 Pohledávky za majetkovou podstatou 

Pohledávky za majetkovou podstatou jsou prvním typem z tzv. přednostních pohledávek. 

Insolvenční zákon nám podává jejich taxativní výčet v ustanovení § 168. Tyto pohledávky jsou 

děleny na dvě skupiny podle časového hlediska jejich vzniku. První skupinou jsou pohledávky 

vzniklé po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria. Mezi takovéto 

pohledávky zákon řadí zejména náhradu hotových výdajů a odměnu předběžného 

                                                 
154 Ust. § 183 InsZ. 
155 Ust. § 172 odst. 2 InsZ. 
156 RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. § 168. op. cit. s. 30. viz 

pozn. 19. 
157 Časové hledisko platí pro pohledávky dle ust. § 169 odst. 1 písm. g) InsZ. 
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insolvenčního správce, dále další nutné výdaje a odměny likvidátora, správce podniku či členů 

věřitelského výboru a náhradu zálohy na náklady insolvenčního řízení zaplacenou věřitelem. 

Jako poslední jsou v této skupině uvedeny pohledávky věřitelů ze smluv na dodávky energií, 

surovin a jiného zboží a služeb vzniklých za trvání moratoria a dále pohledávky věřitelů 

z úvěrového financování – tzn. ze smluv, které dlužníku umožňují pokračovat v ekonomické 

činnosti.158 Těmi jsou dle ustanovení § 41 InsZ smlouvy o úvěru či obdobné, jakož i smlouvy 

na dodání energie a surovin či smlouvy o zajištění splnění těchto smluv, které pomáhají obnovit 

či udržet provoz podniku zahrnutého v majetkové podstatě. 

V druhé skupině dle ustanovení § 168 InsZ jsou řazeny pohledávky vzniklé po rozhodnutí 

o úpadku. Do této skupiny spadají pohledávky podobného rázu, tedy například hotové výdaje 

a odměna správce (běžná paušální odměna či odměna z výtěžku zpeněžení a odměna 

za přezkoumané přihlášky), náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty, 

výdaje a odměna likvidátora a znalce ustanoveného soudem (pro ocenění majetkové podstaty), 

daně, poplatky, pojištění a podobná plnění, pohledávky věřitelů z některých vyčleněných 

smluv. Je třeba upozornit na poslední písmeno k) ustanovení § 168 InsZ, dle kterého sem patří 

také další pohledávky, o nichž tak stanoví zákon v jiných jeho ustanoveních (například náklady 

odborníka využívaného věřitelským výborem159 aj.).  

2.2.2 Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 

Ustanovení § 169 InsZ definuje pohledávky postavené na roveň pohledávkám 

za majetkovou podstatou. Opět je zde využit taxativní výčet Insolvenčního zákona, kdy jsou 

do něj zároveň posledním písmenem tohoto ustanovení zařazeny i další pohledávky, 

o kterých tak stanoví Insolvenční zákon. Oproti pohledávkám za majetkovou podstatou není 

tento typ pohledávek rozdělen dle časového hlediska, ale spíše dle hlediska věcného. 

Skutečnost, kdy pohledávka vznikla, je zde irelevantní. Výčet ustanovení § 169 InsZ uvádí 

například pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pohledávky věřitelů 

na náhradu škody způsobené na zdraví, pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, 

pohledávky státu – Úřadu práce ČR za náhrady mezd zaměstnanců a správce daně v případě 

povinnosti provést opravu odpočtu daně, či pohledávky účastníků z penzijního připojištění 

se státním příspěvkem. Další pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám 

za majetkovou podstatou, která je vyčtena v jiném ustanovení, je například pohledávka 

                                                 
158 RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. § 168. op. cit. s. 33. viz 

pozn. 19. 
159 Ust. § 60 odst. 3 InsZ. 



38 

exekutora za náklady na vypracování znaleckého posudku160 nebo pohledávka sepisovatele 

insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení.161  

Na závěr autorka dodává, že pořadí, ve kterém jsou pohledávky vyčteny jak v ustanovení 

§ 168 tak § 169 InsZ, nemá žádný vliv na pořadí, ve kterém mají být pohledávky uspokojovány. 

2.2.3 Režim uplatňování zapodstatových pohledávek a jeho zhodnocení 

Východiskem procesu uplatnění pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek 

postavených jim na roveň je ustanovení § 203 InsZ. Základním rozdílem oproti přihlašování 

pohledávek je, že se pohledávky neuplatňují vůči insolvenčnímu soudu a mohou být uplatněny 

kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení. Namísto soudu je nutné je doručit písemně osobě 

s dispozičními oprávněními. Touto osobou je dle ustanovení § 229 odst. 3 InsZ buď (i) dlužník 

od okamžiku povolení oddlužení nebo reorganizace či před rozhodnutím o způsobu řešení 

úpadku, anebo (ii) insolvenční správce v době od prohlášení konkursu. Jelikož jediným 

požadavkem na formu je její písemnost, pro uplatnění je možné využít i například neformální 

e-mailové zprávy či pouze vystavení faktury. Žádné náležitosti Insolvenční zákon nevyžaduje.  

Pokud věřitel uplatňuje nárok u dlužníka, má povinnost o tom současně vyrozumět 

i insolvenčního správce. Povinné náležitosti tohoto vyrozumění stanovuje vyhláška 

č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání 

ve svém ustanovení § 11.162 Na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR je také zveřejněn 

formulář o vyrozumění o uplatnění těchto pohledávek, avšak jeho použití není povinné. 

Náležitosti přibližně odpovídají podstatným náležitostem formuláře přihlášky pohledávky 

a stejně tak je k vyrozumění třeba doložit listiny prokazující uplatněné skutečnosti a dokládající 

existenci věřitele. Osoba s dispozičními oprávněními je pak tím, kdo musí existenci nároku 

posoudit. Richter vyjadřuje své přesvědčení, že i přesto, že je osobou s dispozičními 

oprávněními dlužník, musí svůj postup při vyplacení přednostních pohledávek sdělit 

insolvenčnímu správci a vyčkat jeho stanoviska. Autorka s tímto názorem souhlasí hlavně 

z toho důvodu, že insolvenční správce vykonává nad dlužníkem dohled a je tím možné předejít 

zbytečným nákladům řízení v případě následných sporů o pořadí pohledávky.163 

                                                 
160 Ust. § 43 odst. 3 InsZ. 
161 Ust. § 390a odst. 3 InsZ. 
162 Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení 

a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
163 RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. § 203 op. cit. s. 292. viz 

pozn. 19. 
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Přestože platí, že věřitelé mohou tyto pohledávky přihlásit kdykoliv v průběhu 

insolvenčního řízení, musí být přesto obezřetní a v případě konkursu je uplatnit 

před předložením konečné zprávy insolvenčního správce soudu. Z rozhodnutí Vrchního soudu 

v Praze164 vyplývá, že pokud by věřitel nebyl zahrnut v konečné zprávě schválené soudem, 

nebude ho možné uspokojit v rámci insolvenčního řízení. Je tomu tak proto, že konečná zpráva 

obsahuje rozhodná zjištění, na které se dále navazuje v dalším postupu v řízení, včetně konečné 

částky, která je určena k rozvrhu (tedy rozdělení) věřitelům. Pokud by pohledávka věřitele 

nebyla zahrnuta v konečné zprávě, nezbývá věřiteli nic jiného než podání námitek proti konečné 

zprávě, a to do 15 dnů od jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku.  

Pohledávka sepisovatele - advokáta, notáře, soudního exekutora a insolvenčního správce 

(nikoliv akreditované osoby) z odměny za sepis návrhu na povolení oddlužení tvoří částečnou 

výjimku z režimu uplatňování zapodstatových pohledávek. Platí pro ně odlišná lhůta 

pro uplatnění stanovená v ustanovení § 390a odst. 5 InsZ, které odkazuje na obecnou úpravu 

lhůty pro přihlašování pohledávek. Vzhledem k tomu, že ustanovení stále odkazuje 

na ustanovení § 136 odst. 3 InsZ, ze kterého byla vypuštěna speciální lhůta 30 dnů v rámci 

oddlužení, nelze uvažovat nad jiným vysvětlením než opomenutím změny odkazovaného 

ustanovení při novelizaci zákona z roku 2019.165 Systematickým výkladem lze tedy dovodit, 

že pro tuto pohledávku bude platit obecná lhůta 2 měsíců od rozhodnutí o úpadku 

dle ustanovení § 136 odst. 2 písm. d) InsZ.166  

Odborná literatura se u ustanovení § 390a InsZ zabývá problémem, kdy podání návrhu 

vyústí v něco jiného než rozhodnutí o úpadku. Vzhledem k tomu, že od vydání rozhodnutí 

o úpadku se počítá lhůta k uplatnění této pohledávky, činí výkladové potíže určit, jak má být 

s touto pohledávkou naloženo, když rozhodnutí o úpadku absentuje. Pokud v době rozhodování 

o návrhu soudu není jasné, zda sepisovatel insolvenčního návrhu uplatňuje svůj nárok, má soud 

dle komentáře k InsZ167 nejprve vyzvat sepisovatele k vyjádření, zda nárok uplatňuje, 

a poté případně ve svém usnesení uložit dlužníkovi povinnost uhradit tuto pohledávku. 

Usnesení bude následně sepisovateli sloužit jako exekuční titul. Pokud by se tento postup 

                                                 
164 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 10. 2010, sp. zn. KSUL 43 INS 8/2009, 3 VSPH 615/2010. 

Podobně také novější usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 10. 2015, sp. zn. 29 NSČR 59/2013. 
165 Zákon č. 31/2019 Sb., kterým se mění insolvenční zákon a některé další zákony. 
166 Možná změna lhůty nastane v případě schválení tzv. transpoziční novely (projednávána jako sněmovní tisk č. 

1073), kdy lhůta bude činit 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek dle ustanovení 

§ 136 odst. 2 písm. f) InsZ [online]. [cit. 20. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw? 

O=8&CT=1073&CT1=0.  
167 STRNAD, Z., ŽIŽLAVSKÝ M. § 390a (Podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu). 

In: KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ M. 

Insolvenční zákon: Komentář. Část druhá Způsoby řešení úpadku (§ 24-418). op. cit. viz pozn. 141. 
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neprovedl, byl by sepisovatel nucen zahájit občanskoprávní spor a vymáhat po dlužníku 

pohledávku zvlášť, což by mohlo tyto věřitele odradit od poskytování služeb v oddlužení.168 

Po uplatnění pohledávky je osoba s dispozičními oprávněními povinna, pokud shledá 

pohledávku za pravou, uspokojit věřitelovu pohledávku z majetkové podstaty, pokud je 

to možné. K vyplacení není vyžadováno povolení soudu či zařazení na přezkum 

s nepřednostními pohledávkami. Věřitel má právo na uspokojení pohledávky v plné výši 

kdykoliv po rozhodnutí o úpadku. Pokud to tedy stav majetkové podstaty dovoluje, uspokojují 

se věřitelé dle postupné splatnosti pohledávek.169 Vrchní soud v Praze určil, že pro případy 

konkursu je nejzazším okamžikem uspokojení před vydáním rozvrhového usnesení.170 Toto 

usnesení ke konci řízení rozvrhuje konečné částky, které mají být jednotlivým věřitelům 

vyplaceny. 

V případě nesplnění povinnosti uspokojit pohledávku v plné výši a včas poskytuje 

insolvenční zákon věřiteli obranu v podobě žaloby proti osobě s dispozičními oprávněními. 

Nejedná se o incidenční spor, což má za následek, že příslušným soudem není insolvenční soud, 

ale obecný soud žalovaného dle OSŘ. Avšak pokud pohledávka stále nebude uhrazena, 

insolvenční soud může po právní moci rozhodnutí obecného soudu určit lhůtu ke splnění 

povinnosti a může stanovit část majetkové podstaty, která má být k uspokojení použita. 

Pro případ, kdy insolvenční soud takto rozhodne o lhůtě k plnění, stanovuje Insolvenční zákon 

věřitelům výjimku, díky které může být následně dokonce nařízena i provedena exekuce 

či výkon rozhodnutí.171 Tato žaloba má však pro věřitele význam pouze v případě, 

kdy jeho pohledávka není uznána, přestože je v majetkové podstatě dostatek finančních 

prostředků. Pokud by věřitel nebyl vyplacen jen z důvodu nedostatku prostředků, nemůže 

insolvenční soud určit k úhradě lhůtu jinou než do konečného rozvrhového usnesení, 

jelikož by se v opačném případě dopouštěl zvýhodnění tohoto věřitele oproti jiným 

přednostním věřitelům.172 

Je vhodné taktéž upozornit na skutečnost, že předmětem řízení o zmíněné žalobě nemůže 

být pochybnost ohledně povahy pohledávky, tedy jestli jde skutečně o pohledávku 

dle ustanovení § 168 či § 169 InsZ. Takovéto spory se nazývají spory o pořadí pohledávek, 

                                                 
168 STRNAD, Z., ŽIŽLAVSKÝ M. § 390a (Podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu). 

In: KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ M. 

Insolvenční zákon: Komentář. Část druhá Způsoby řešení úpadku (§ 24-418). op. cit. viz pozn. 141. 
169 Dle ust. § 111 odst. 2 InsZ. 
170 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 5. 2009, č. j. KSUL 45 INS 1285/2008, 1 VSPH 42/2009-B-52. 
171 Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) a § 140e odst. 1 InsZ. 
172 STANISLAV, A. § 203 (Úhrada pohledávek za podstatou a jim na roveň postavených pohledávek). 

In: KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ M. 

Insolvenční zákon: Komentář. Část první obecná část (§1-243). op. cit. viz pozn. 141. 



41 

ve smyslu pořadí uspokojení pohledávek, a uplatní se na ně ustanovení § 203a InsZ. 

V tomto případě se již o incidenční spor jedná. Pokud spor skončil v neprospěch věřitele 

a pohledávka nebude posouzena dle ustanovení § 168 a § 169 InsZ, považuje se podání 

za přihlášku pohledávky. Avšak v případě, že tato pohledávka byla věřitelem uplatněna 

po propadné přihlašovací lhůtě, bude odmítnuta jako opožděná.173 Věřitelům lze tedy 

jen doporučit, aby v případě nejistoty ohledně povahy pohledávky s jejím uplatněním neotáleli. 

Významnou skutečností z pohledu věřitele, kterou je nutné neopomenout, je promlčení. 

Oproti účinkům přihlášení pohledávky nemá totiž uplatnění zapodstatových pohledávek stejné 

důsledky. Promlčecí lhůta se nestaví, a tak pokud by pohledávka nebyla uhrazena v plné výši 

a včas, je nutné se jí domáhat právě žalobou, aby nedošlo k jejímu promlčení. 

Také z toho důvodu se na tyto pohledávky nevztahují ustanovení Insolvenčního zákona 

vylučující vymáhání pohledávek soudní cestou nebo prostřednictvím rozhodce po zahájení 

insolvenčního řízení nebo rozhodnutí o úpadku.174 

 V praxi se často věřitelé přednostních pohledávek dopouštějí chyby a přihlašují je 

ve formuláři přihlášky. V takovém případě však není na místě postupovat dle ustanovení 

§ 188 odst. 2 InsZ a vyzývat věřitele k doplnění či opravě vad přihlášky, které by pohledávka 

vyžadující přihlášení jinak měla. Neplatí zde stejná pravidla jako u nepřednostních pohledávek. 

Zároveň také u pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň 

nelze uplatnit ustanovení § 185 InsZ a odmítnout je.175 Vrchní soud v Praze později tento postup 

potvrdil a dále uvedl, že soud má posoudit takové podání dle jeho obsahu.176 

K uzavření procesu uplatňování zapodstatových pohledávek by chtěla autorka podotknout, 

že jeho způsob by se dal označit za neformální. Není vyžadován žádný formulář a žádost musí 

mít jen základní náležitosti ohledně výše pohledávky a důvodu vzniku. Na věřitele tedy nejsou 

kladeny velké nároky k úspěšnému uplatnění a dle autorky by v naprosté většině případů bylo 

přibrání právní pomoci nadbytečné.  

Z pohledu věřitele je příhodné zdůraznit také režim uspokojování těchto pohledávek. 

Oba typy se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku, jejich pohledávky 

tak mohou být zaplaceny mnohem dříve než pohledávky přihlášených věřitelů, pokud je 

dostatek prostředků v majetkové podstatě. Z této skutečnosti je také odvozeno 

jejich pojmenování jako pohledávky přednostní či prioritní. Na druhou stranu, to, že mají být 

                                                 
173 Srov. Ust. § 203a odst. 1, § 173 odst. 1 a § 185 InsZ. 
174 Ust. § 109, § 140a, § 140b, § 140c InsZ. 
175 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 1. 2009, sp. zn. KSUL 43 INS 2736/2008, 1 VSPH 258/2008. 
176 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 8. 2012, sp. zn. KSPL 29 INS 14892/2010, 1 VSPH 1060/2012. 
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uhrazovány přednostně, neznamená, že budou uspokojeny vždy jako první nebo v plné výši. 

Odvíjí se to zejména z pravidel konkursu při nakládání s výtěžkem zpeněžení, které platí 

obdobně i pro oddlužení. Dle Insolvenčního zákona se zapodstatové pohledávky z výtěžku 

uhrazují až po uspokojení pohledávek zajištěného věřitele.177 Pokud je tedy výtěžek ze zajištění 

nedostačující (a nejedná se o oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením), 

mohou nastat případy řízení, při kterých se na zapodstatové pohledávky neuhradí ničeho. 

Dále je nutné také neopomenout, že i mezi zapodstatovými pohledávkami je určeno pořadí 

uspokojování a pohledávky stejného pořadí se uspokojují poměrně.178 V důsledku toho mohou 

věřitelé některých zapodstatových pohledávek čekat na uspokojení dlouho či se ho nedočkat 

vůbec. Na pořadí uspokojování musí dbát zejména osoba s dispozičními oprávněními. 

Dopustila by se velkého pochybení, kdyby pohledávky hradila postupně tak, jak vznikají, 

když ještě není možné vědět, zda bude majetek v podstatě postačovat k úhradě případných 

dalších pohledávek s lepším pořadím (např. na odměnu správce). Nejvyšší soud 

se k tomuto vyjádřil takto: „Je plně na odpovědnosti insolvenčního správce, aby podle stavu 

majetkové podstaty, výsledků jejího zpeněžování a stavu pohledávek za majetkovou podstatou 

a pohledávek postavených jim na roveň vyhodnotil, zda majetková podstata dovoluje 

plné uspokojení těchto nároků, či zda je bude možné uspokojit pouze poměrně nebo vůbec.“179 

Dle autorky je také vhodné zmínit, že věřitelé těchto pohledávek nemají hlasovací právo 

ve věřitelských orgánech (stejně jako podřízené pohledávky).180 

Obecně lze říci, že uplatňování zapodstatových pohledávek je jednodušší než přihlašování 

pohledávek nepřednostních. Postup nevyžaduje zbytečné formalismy. Věřitelé nejsou omezeni 

přihlašovací lhůtou a mají opravdu dlouhou dobu na uplatnění svých pohledávek. Časté chyby, 

kterých se věřitelé dopouštějí (například uplatnění u špatné osoby nebo chybějící údaje), 

jsou jednoduše napravitelné (neřídí se ustanovením § 188 InsZ) a zpravidla za to věřitelům 

nehrozí žádné nevýhody a sankce. Odpovědnost věřitelů dle ustanovení § 178 

a § 179 InsZ se zde neuplatní. Na druhou stranu jsou zde pro věřitele i některá omezení. 

Tím, že se pohledávky nepřezkoumávají na přezkumném jednání, nemohou je ostatní věřitelé 

ani účinně popřít a zahájit tak soudní spor, což je jim u přihlašovaných pohledávek 

umožněno.181 Zapodstatové pohledávky se zveřejňují v insolvenčním rejstříku v oddílu B spolu 

                                                 
177 Ust. § 296 odst. 1, § 297, § 305 InsZ. 
178 Ust. § 305 odst. 2 InsZ. 
179 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 10. 2015, sp. zn. NS 29 NSČR 59/2013. 
180 Ust. § 51 odst. 4 InsZ. 
181 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 2. 2015, sp. zn. 1 VSPH 2255/2014-B-37, MSPH 78 INS 

27420/2013. Popření přihlášeným věřitelem se řídí ust. § 200 InsZ. 
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se všemi dalšími zprávami, usneseními a sděleními soudu. Méně zkušeným věřitelům tak může 

činit problémy je v rejstříku nalézt. Další komplikací pro věřitele představuje nutnost jednat, 

aby pohledávka nebyla promlčena v průběhu insolvenčního řízení, pokud nebude vyplacena. 

2.2.4 Pohledávky, na které se hledí jako na přihlášené 

V rámci Insolvenčního zákona se vyskytuje několik specifických případů, 

kdy se pohledávka věřitele považuje za přihlášenou (tedy v souladu s ustavením § 173 InsZ), 

přestože přihlášku pohledávky nepodal. Oproti pohledávkám, které je nutné přihlásit, 

mohou výjimečně vzniknout i později než ke dni rozhodnutí o úpadku, případně i po uplynutí 

propadné lhůty k přihlášení. Irelevantnost doby jejich vzniku popisuje i Vrchní soud v Praze 

ve svém usnesení.182 Nejvyšší soud uvádí, že jejich kategorizace je dána povahou věci 

a mechanismem vzniku těchto pohledávek.183 

Prvním příkladem takových pohledávek by mohly být již zmiňované pracovněprávní 

pohledávky zaměstnanců dlužníka (§ 169 InsZ). Dle ustanovení § 203 InsZ platí, že neuplatní-li 

ji věřitel v jiné výši, „pokládá se jeho pohledávka za uplatněnou ve výši vyplývající z účetnictví 

dlužníka nebo z evidence vedené podle zvláštního předpisu“. Pokud je tedy řádně vedeno 

dlužníkovo účetnictví, mají být tyto pohledávky uspokojeny bez dalšího.184 

Dle ustanovení § 275 InsZ se v případě prohlášení konkursu považuje za přihlášenou 

pohledávka druhého manžela vzniklá po prohlášení konkursu z vypořádání společného jmění 

manželů. Účelem této úpravy je přesunutí pohledávky manžela ze skupiny přednostních 

pohledávek dle ustanovení § 168 a § 169 InsZ mezi ostatní obyčejně přihlášené pohledávky, 

jelikož by pro něj jinak platil výhodnější režim uspokojení.185 

V případě, kdy osoba vydá plnění z neúčinného právního úkonu (rozuměj právního 

jednání) do majetkové podstaty dlužníka a insolvenční správce nemůže vydat její protiplnění 

zpět například proto, že se v majetkové podstatě nenachází, se dle ustanovení § 237 odst. 4 InsZ 

považuje její nárok na vrácení protiplnění za přihlášený.  

Stejný režim mají také pohledávky vyplývající z účetnictví dlužníka, pokud se jedná 

o úpadek finanční instituce. Dle ustanovení § 373 odst. 1, odst. 8 a § 385 odst. 1 InsZ 

se pohledávky určitých věřitelů považují za přihlášené. Možnost vlastního přihlášení tím 

                                                 
182 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. 1 VSPH 393/2010, KSUL 43 INS 287/2008. 
183 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 29 NSČR 16/2011, Rc 54/2012. 
184 Tento případ řešil například Vrchní soud v Praze ve svém usnesení ze dne 20. 4. 2010, sp. zn. KSPL 27 INS 

5308/2008, 1 VSPH 258/2010. 
185 MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského parlamentu 

a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. op. cit. s. 605. viz pozn. 39. 
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ale dotčena není.186 Insolvenční správce věřitelům známým z účetnictví dlužníka zašle 

oznámení, ve kterém uvede, jaká věřitelova pohledávka se považuje za přihlášenou a upozorní, 

jak proti tomu podat námitky. 

Další pohledávky, které do této skupiny spadají, jsou náklady řízení ze sporu o pravost, 

výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, které jsou přiznány vůči dlužníku.187 Naproti tomu 

náklady vzniklé insolvenčnímu správci v tomto sporu jsou pohledávkou za majetkovou 

podstatou dle ustanovení § 168 odst. 2 písm. j) InsZ.188 

Dle ustanovení § 121 odst. 2 InsZ se za věřitele „po dobu trvání moratoria považují 

přihlášení věřitelé a osoby uvedené v seznamu závazků“. Je třeba zdůraznit, že se za věřitele 

považuje pouze za doby moratoria a po jeho skončení je nutné se opět přihlásit. 

Pohledávky, na které se hledí jako na přihlášené, mohou být dány také zvláštními zákony.189 

2.2.5 Pohledávky společníků nebo členů dlužníka 

Pohledávky společníků nebo členů dlužníka vyplývající z účasti ve společnosti 

nebo družstvu, např. podíl na zisku či vypořádací podíl, jsou uvedeny vedle podřízených 

pohledávek190 v ustanovení § 172 InsZ. Také bývají označovány jako „pohledávky poslední“. 

Je tomu tak proto, že se uspokojují vždy až jako poslední po úhradě všech ostatních pohledávek. 

V naprosté většině případů tedy k jejich uspokojení vůbec nedojde.  

Zároveň se nepřihlašují, ale pouze oznamují správci, který vede jejich evidenci. 

Zákon výslovně neuvádí, že se považují za přihlášené, autorka jim proto vydělila samostatnou 

skupinu. Zařazení mezi poslední pohledávky vyplývá ze skutečnosti, že se společník podílí 

na vedení společnosti a tím se nutně podílí i na jejím úpadku. Nemůže proto očekávat, že bude 

majetkovou podstatu i v insolvenčním řízení dále využívat na úkor ostatních věřitelů.191 

2.3 Pohledávky vyloučené ze způsobů řešení úpadku  

Insolvenční zákon zapovídá některým pohledávkám jejich uspokojení. Tyto vyloučené 

pohledávky jsou vyčteny v ustanovení § 170 InsZ, přičemž jsou vyloučeny ze všech způsobů 

řešení úpadku a pro všechny typy věřitelů. Pokud věřitel i přesto takovou pohledávku přihlásí, 

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

a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. op. cit. s. 833. viz pozn. 39. 
187 Ust. § 202 odst. 1 InsZ. 
188 MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského parlamentu 

a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. op. cit. s. 421. viz pozn. 39. 
189 Např. zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
190 Podřízené pohledávky jsou uvedeny v úvodu kapitoly 2. 
191 Např. v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 29 Cdo 57/2015. 
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insolvenční správce ji nezařadí na seznam přihlášených pohledávek.192 Insolvenční soud 

k ní nebude přihlížet a jako takovou ji odmítne dle ustanovení § 185 InsZ.193 Pokud ji věřitel 

uplatní jako přednostní pohledávku u osoby s dispozičními oprávněními, zahájí se žaloba 

na určení pořadí pohledávky dle ustanovení § 203a InsZ. 

V minulosti se vyskytovaly určité spory o výklad tohoto ustanovení, a to s otázkou, zda 

vyloučené pohledávky po dobu trvání účinků rozhodnutí o úpadku nemohou být uspokojeny, 

ale přesto dále vznikají a narůstají, anebo nevznikají vůbec. Převládl názor, že insolvenční 

řízení nebrání jejich samostatnému vzniku, ani nezpůsobuje prima facie jejich zánik.194 

Skutečnost, že vyloučené pohledávky nemohou být uspokojeny v insolvenčním řízení dlužníka, 

nebrání věřiteli v jejich vymáhání proti spoludlužníkům či jiným osobám, které tyto pohledávky 

zajišťují.195 

Jako první ustanovení § 170 InsZ uvádí úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení 

přihlášených věřitelů, které vznikly před rozhodnutím o úpadku, ale přirostly až v době 

po tomto rozhodnutí. Z toho vyplývá, že aby mohlo příslušenství přirůstat, musí se nutně jednat 

o pohledávky splatné před rozhodnutím o úpadku. Při výpočtu věřitel může připočíst 

i příslušenství přirostlé za den, ve kterém bylo zveřejněno rozhodnutí o úpadku. To platí 

v souladu s ustanovením § 601 odst. 1 OZ, které uvádí, že jde-li o nabytí práva v určitý den, 

nabude se nebo vznikne počátkem tohoto dne.196 Nejvyšší soud jednoznačně judikoval, 

že pokud v souladu s ujednáními dojde ke kapitalizaci úroků před rozhodnutím o úpadku, 

pak zde nejsou žádné úroky, které by mohly po úpadku přirůstat.197 

Dále nelze uspokojit úroky, úroky z prodlení a poplatky z prodlení, které se staly splatnými 

až po rozhodnutí o úpadku. Dle Nejvyššího soudu se z této úpravy dovozuje účel ochrany 

principu poměrného uspokojování přihlášených věřitelů. Nebylo-li by této úpravy, 

věřitelé s úročenými pohledávkami by byli zvýhodněni narůstáním jejich částek,198 

což je v rozporu se základními zásadami insolvenčního řízení. Výjimkou z tohoto pravidla je 

však úročení zajištěných pohledávek za podmínek ustanovení § 171 InsZ (pokud se nejedná 

                                                 
192 Ust. § 189 odst. 1 InsZ. 
193 Např. v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 9. 2012, sp. zn. 1 VSPH 1159/2012, R 44/2013. 
194 RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. § 170. op. cit. s. 65. viz 

pozn. 19, a také TARANDA, P. § 170 [Pohledávky neuspokojované v insolvenčním řízení]. In: HÁSOVÁ, J., 

ERBSOVÁ, H., KUBÁLEK, J., MORAVEC, T., SMRČKA, L., ŠMEJKAL, V., TARANDA, P., 

ZAHRADNÍKOVÁ, R. Insolvenční zákon. op. cit. s. 697. viz pozn. 147. 
195 RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. § 170. op. cit. s. 65. viz 

pozn. 19. 
196 Podobně také u práva věřitele na úroky z prodlení i za den, v němž dluh splněním zanikl. Rozsudek Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 31. 8. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1450/2008, Rc 79/2010. 
197 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 12. 2016, sp. zn. 29 ICdo 88/2014. 
198 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 12. 2009, sp. zn. 29 Cdo 934/2009. 
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o úrok z prodlení). To je slovy Nejvyššího soudu pro zajištěné věřitele „jiná protihodnota za to, 

že nemohou okamžitě realizovat právo na uspokojení ze zajištění, konkrétně možnost úročení 

jejich pohledávek“.199 Dle názoru autorky je na jedné straně argumentace pro vyloučení úroků 

po úpadku (§ 170 InsZ) z důvodu porušení principu pari passu a na straně druhé zvýhodnění 

zajištěných věřitelů s možností dále úročit značně nekonzistentní. V odborné literatuře se autoři 

málokdy věnují zdůvodnění vyloučení těchto úroků z uspokojení v insolvenci 

a jejich argumenty nejsou bezrozporné.200 V případě použití argumentu principu pari passu 

by měly být buď všem věřitelům úroky po úpadku vyloučeny, či všem věřitelům úročených 

pohledávek ponechány. Nikoliv zvýhodněny pouze pro skupinu zajištěných věřitelů. Pro tento 

názor autorka nalézá oporu v Richterovi.201 

Podobného rázu je úprava režimu smluvních pokut, přestože se nejedná o příslušenství 

pohledávky. Smluvní pokuty, jejichž právo na uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku, 

nemohou být v insolvenčním řízení uspokojeny. 

Neuspokojují se také náklady účastníků řízení, tedy dlužníka a věřitelů, vzniklé jim účastí 

v insolvenčním řízení. Ustanovení se však neuplatní na náklady účastníka vzniklé 

mu v incidenčním sporu.202 

Pohledávky věřitelů z darovacích smluv jsou také vyloučeny ze způsobů řešení úpadku. 

Jedná se o případy, kdy je věřitel obdarovaným, ale dlužníkem ještě plněno nebylo. 

Pokud by naopak dlužník již poskytl plnění krátce před insolvenčním řízením, 

nespadá tato skutečnost pod ustanovení § 170 InsZ, ale mohlo by se jednat o odporovatelné 

právní jednání dle ustanovení § 240 InsZ. 

V neposlední řadě jsou z uspokojení vyloučeny mimosmluvní veřejnoprávní sankce 

postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků, pojistného 

a jiných plnění stanovených v předmětném ustanovení, pokud povinnost zaplatit toto penále 

vznikla před rozhodnutím o úpadku. Rozhodným okamžikem je tedy vznik povinnosti zaplatit, 

a nikoliv vznik pohledávky. Do této skupiny spadá například pokuta za správní delikt203 

či jiné správní a trestní sankce. Dle usnesení Vrchního soudu v Praze je mimosmluvní sankcí 

                                                 
199 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2018, sp. zn. 29 NSCR 175/2016. 
200 ZELENKA J., MARŠÍKOVÁ J. Zákon o konkursu a vyrovnání a předpisy souvisící. Komentář. 2 vyd. 

Praha: Linde, 2002. 1169 s. ISBN: 978-80-7201-323-4. s. 820.  

Srov. RICHTER, T. Insolvenční právo. op. cit. s. 294-298. viz pozn. 18. 

ŘEHÁČEK, O., VRBA, M. Pohledávky neuspokojované v insolvenčním řízení. Právní rozhledy [online]. 

Praha: C. H. Beck. 2013, č. 3, s. 77. [cit. 17. 12. 2020]. Dostupné z Beck online: https://www-beck-online-

cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrgnpxa4s7gnpxgxzxg4 

&groupIndex=2&rowIndex=0#. 
201 RICHTER, T. Insolvenční právo. op. cit. s. 294-298. viz pozn. 18. 
202 Ust. § 163 InsZ. 
203 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 2. 2010, sp. zn. 22 Ca 234/2009. 
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také jejich příslušenství a náklady za nařízení daňové exekuce.204 Zároveň se v posledních 

letech rozvinula na první pohled možná překvapivá judikatura ohledně paušální částky nákladů 

řízení o přestupcích, paušálních nákladů trestního řízení, paušálních nákladů správního řízení 

a náhrady hotových výdajů vzniklých při provádění daňové exekuce. Bylo judikováno, 

že tyto pohledávky nejsou mimosmluvní sankcí dle ustanovení § 170 InsZ a mohou tedy být 

uspokojeny, jelikož mají spíše povahu náhrady škody než příslušenství.205  

Zbývá dodat, že tento výčet není taxativní, jelikož se dále neuspokojují také pohledávky, 

které soud odmítne, které nebyly uplatněny, a nepřednostní pohledávky, které vznikly 

až po propadné přihlašovací lhůtě. 

Druhá kapitola této práce poskytla ucelený obrázek o české právní úpravě uplatňování 

pohledávek v insolvenčním řízení. Autorka oddělila a srovnala mezi sebou různé způsoby 

uplatňování, jejich formu, proces a možné nástrahy, které mohou v praxi činit potíže. 

Pohledávky byly rozděleny do několika typů a takto přiřazeny k odpovídajícím způsobům 

uplatňování. V následující kapitole se bude autorka věnovat evropské právní úpravě 

insolvenčního práva a jeho dopadům na uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. 

                                                 
204 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 9. 2012, sp. zn. 1 VSPH 1159/2012, R 44/2013. 
205 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2017, sp. zn. 29 NSČR 116/2015, R 24/2019, usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. 29 ICdo 17/2017, rozsudek Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 29 ICdo 113/2016, a rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 9. 2019, 

sp. zn. 104 VSPH 300/2019. 
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3 Evropské insolvenční právo 

S narůstající globalizací a otevřeností států v rámci mezinárodního obchodu 

a vůči působení právnických i fyzických osob v zahraničí obecně vzrůstá i potřeba upravit 

právní vztahy z toho vyplývající. Na našem území je toto sbližování států znatelné zejména 

díky působení Evropské unie, která umožňuje poměrně jednoduché působení ekonomických 

subjektů v rámci jejího vnitřního trhu. S rozšiřujícím se počtem nadnárodních společností 

se zvyšují i případy, kdy se takové společnosti dostanou do úpadku. Platební neschopnost 

dlužníků s přeshraničními dopady může významně ovlivňovat vnitřní trh Evropské unie. 

Z toho nutně vyplývá potřeba právní úpravy insolvenčních řízení s mezinárodním prvkem. 

Znaků řízení, které by ve vnitrostátních předpisech států bez nadnárodní úpravy dělaly 

neplechy, je více. Zejména je to skutečnost, kdy se část majetkové podstaty dlužníka nachází 

v jiném státě nebo kdy má dlužník alespoň jednoho věřitele v jiném státě. Zároveň lze hovořit 

o podmínce, kdy jsou hlavní zájmy dlužníka tzv. COMI (Centre of Main Interests) soustředěny 

v některém ze členských státu Evropské unie.206 Právě tyto případy reguluje evropské 

insolvenční právo. Z hlediska cíle dosáhnutí co nejvyššího a poměrného uspokojení 

dlužníkových věřitelů je díky předpisům Evropské unie zajištěno, aby insolvenční řízení mohlo 

řešit všechen dlužníkův majetek i přesto, že se nachází v jiném státě.  

Nejvýznamnějším předpisem v rámci evropského práva je přímo aplikovatelné nařízení 

Evropského parlamentu a Rady 2015/848 o insolvenčním řízení, které nabylo účinnosti 

dne 26. června 2017 (dále jen jako „Nařízení“) a plně nahradilo první nařízení z roku 2000.207 

Nařízení plní úkol unifikace mezinárodního práva soukromého v oblasti insolvencí. 

Mimo to obsahuje i procesní normy a základní úpravu přihlašování pohledávek zahraničních 

věřitelů. Dále se také insolvenčním řízením s mezinárodním prvkem zabývá Insolvenční zákon 

v ustanoveních § 426 až § 430a InsZ. Dle názoru některých autorů se kvůli přímé 

aplikovatelnosti Nařízení význam těchto ustanovení značně omezil.208 

Na základě Nařízení je vedeno hlavní úpadkové řízení s univerzálním účinkem 

proti dlužníku ve státě, ve kterém jsou hlavní zájmy dlužníka (COMI). Hlavní řízení může být 

likvidační i sanační. Kromě toho může být na návrh insolvenčního správce209 vedeno i vedlejší 

úpadkové řízení ve státě, ve kterém se nachází dlužníkova provozovna a další majetek.210 

                                                 
206 Bod 25 preambule nařízení Evropského parlamentu a Rady 2015/848 ze dne 20. 5. 2015 o insolvenčním řízení. 
207 Nařízení Rady (ES) 1346/2000 ze dne 29. 5. 2000 o úpadkovém řízení. 
208 HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. op. cit. s. 241. viz pozn. 16. 
209 Bod 38 preambule Nařízení. 
210 Bod 23 preambule Nařízení. 
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Vedlejší řízení má likvidační povahu, výjimečně je možné jej řešit restrukturalizací 

či podobnými instituty.211 

3.1 Dopady evropského insolvenčního práva na uplatňování pohledávek 

Nařízení působí velmi příznivě na usnadnění přihlašování pohledávek zahraničních 

věřitelů do insolvenčního řízení. Věřiteli (včetně správců daně a orgánů sociálního 

zabezpečení), který má obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém členském státě, 

plynou z Nařízení určité výhody. Každý tento zahraniční (unijní) věřitel musí mít dle bodu 63 

preambule Nařízení právo přihlásit své pohledávky. 

Nařízení dbá na transparentnost insolvenčních řízení, jejíž klady se snaží zpřístupnit 

i zahraničním věřitelům. Evropské právo vyžaduje po všech členských státech, tedy pouze 

s výjimkou Dánska a Velké Británie, která již není členským státem EU, zřízení veřejně 

přístupných insolvenčních rejstříků s předpokladem možnosti budoucího propojení 

jednotlivých rejstříků skrze portál evropské e-justice. Momentálně je v provozu beta verze 

evropského insolvenčního rejstříku.212 Věřitelé si mohou v jazyce svého členského státu 

prolustrovat své dlužníky v centrálním vyhledávání, které pracuje s daty o insolventních 

dlužnících z více členských států. K dnešnímu dni213 je však do tohoto centrálního vyhledávání 

zapojeno pouze devět států, a to včetně České republiky. Toto nízké zapojení považuje autorka 

za velmi nešťastné vzhledem k tomu, že v dnešní době každým dnem narůstá potřeba řešit 

insolvenční řízení s mezinárodním prvkem, a že je nutné umožnit zahraničním věřitelům 

snadnější získávání informací. 

Někteří zahraniční autoři vyjadřují překvapení, že propojený rejstřík má být pro nalezení 

povinně zveřejňovaných informací bezplatný. Přestože je toto pro české právní prostředí 

obvyklé, v jiných státech jsou poplatky běžné a je pravdou, že určitý poplatek za přístup 

do systému by mohl alespoň částečně kompenzovat náklady států za pravděpodobně nákladnou 

harmonizaci informačních technologií k propojení rejstříků.214 Autorka zastává názor, 

že určité zpoplatnění přístupu do společného rejstříku by právě z uvedeného důvodu mohlo být 

prospěšné. Muselo by však jít o poplatek ve výši nezatěžující věřitele, například k udělení 

přístupu do systému na delší časové období. 

                                                 
211 HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. op. cit. s. 257. viz pozn. 16. 
212 EUROPEAN E-JUSTICE. Obchodní a insolvenční rejstříky a katastry nemovitostí. Dostupné z: https://beta.e-

justice.europa.eu/514/CS/registers__business_insolvency_amp_land [cit. 18. 11. 2020].  
213 Aktuální ke dni 16. 3. 2021. 
214 BEWICK, S. The EU Insolvency Regulation, Revisited. International Insolvency Review [online]. 2015, vol. 24, 

no. 3, s. 172-191 [cit. 14. 12. 2020]. Dostupné z: HeinOnline: https://heinonline-org.ezproxy.is.cuni.cz/ 

HOL/P?h=hein.journals/intvcy24&i=172. 
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Základem pro možnost zahraničních věřitelů se přihlásit je zveřejňování zahájení 

insolvenčního řízení, jež se týká majetku jejich dlužníka. V rámci toho je článkem 54 Nařízení 

a ustanovením § 430 InsZ stanovena jedna z největších výhod pro zahraniční známé věřitele. 

Známí věřitelé, kteří mají místo pobytu, bydliště nebo sídlo v jiném členském státě, než je stát, 

který zahájil řízení, mají právo být neprodleně informování ohledně zahájení řízení. 

Známým věřitelem se dle judikovaného závěru Nejvyššího soudu rozumí takový věřitel, 

o jehož existenci se insolvenční soud či správce může dozvědět při „obvyklém chodu věcí“ 

již z listin předkládaných dlužníkem, či z jeho řádně vedeného účetnictví či z jiných řádně 

vedených záznamů o stavu jeho majetku a závazků. Také je záhodno uvést, že povinnost 

tyto věřitele informovat nezaniká ani přesto, že se již o řízení prokazatelně dozvěděli 

(například již přihlásili jednu svoji pohledávku).215  

V souladu s ustanovením § 74 odst. 2 InsZ známým věřitelům začne běžet lhůta k podání 

přihlášek až ode dne, kdy jim bude doručeno rozhodnutí o úpadku v rámci 

ustanovení § 430 InsZ. Pokud se i přes řádné vedení všech záznamů a zpřístupnění listin soudu 

i správci dozví o zahraničním věřiteli až po uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek, 

nemůže s ním logicky být do té doby zacházeno jako se známým věřitelem, což ale nezbavuje 

soud povinnosti věřitele neprodleně po tomto zjištění informovat. Propadná lhůta k přihlášení 

pohledávek se však věřiteli nevrací.216 Před odmítnutím přihlášky zahraničního věřitele 

pro opožděnost by tedy soudy měly nejprve zkoumat, zda se nejedná o známého věřitele, 

kterého soud opomenul. 

Oznamovací povinnost soudů je dle článku 54 Nařízení zpravidla splněna zasláním 

standardizovaného formuláře,217 který v záhlaví obsahuje nadpis „Oznámení o insolvenčním 

řízení“ ve všech úředních jazycích Evropské unie. Dle ustanovení § 430 InsZ je povinnost 

k ochraně věřitelů vnitrostátně rozšířena a jeho zaslání je obecně povinné. Zároveň se stanovují 

další dokumenty, které insolvenční soud musí povinně doručit, např. rozhodnutí o úpadku. Toto 

oznámení musí věřiteli sdělit všechny podstatné informace, zejména lhůtu pro přihlášení 

pohledávek, u kterého orgánu či subjektu se mají přihlásit, a sankce za nedodržení těchto lhůt. 

Ohledně způsobu doručení dokumentů Nařízení mlčí. Dle názoru autorky je tedy vhodné 

uvažovat nad elektronickými formami komunikace pro urychlení řízení. 

Vůči jiným věřitelům Nařízení tuto povinnost nestanovuje a v důsledku toho je známým 

zahraničním věřitelům poskytována významná výhoda oproti známým věřitelům v ČR. 

                                                 
215 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 8. 2011, sp. zn. KSUL 44 INS 11234/2010, 2 VSPH 701/2011. 
216 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 29 NSCR 13/2010, R 138/2012. 
217 Formulář je nutný u dlužníků právnických osob vždy, u fyzických osob pouze v určitých případech. 
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Dle vyjádření Nejvyššího soudu v jeho rozhodnutí je taková výhoda v souladu s ústavním 

právem na spravedlivý proces z toho důvodu, že zahraniční věřitelé jsou zásadně limitováni 

jazykovou bariérou, která jim znemožňuje seznámit se s řízením z veřejných rejstříků.218 

Dle názoru autorky by právě opačná úprava bez oznamovací povinnosti zahraniční věřitele 

oproti tuzemským nespravedlivě znevýhodňovala. 

Dle článku 55 Nařízení je všem zahraničním věřitelům umožněno uplatnit svou pohledávku 

ve všech úředních jazycích orgánů EU. K tomu byl vytvořen další standardizovaný formulář 

pro přihlašování pohledávek. Oproti české právní úpravě však tento formulář není povinnou 

formou přihlášení a věřitelé tak mohou učinit i jiným podáním. Evropské předpisy tak předchází 

nadměrnému formalismu. Dle článku 53 Nařízení to lze učinit jakýmkoliv prostředkem 

komunikace, který je přijatelný podle práva státu, který řízení zahájil. Na rozdíl od znění 

původního nařízení z roku 2000219 bylo vypuštěno ustanovení, které přikazovalo zahraničním 

věřitelům nevyužívajícím evropský formulář přihlášky, aby jejich podání obsahovalo alespoň 

název „Přihláška pohledávky“ v úředním jazyce státu, který zahájil řízení. K uplatnění 

pohledávky dále nově není stanovena povinnost nechat se zastoupit odborníkem z oblasti práva. 

Dle slov preambule Nařízení by přihlašování mělo být snazší právě díky standardizovaným 

formulářům dostupným ve všech jazycích.220 Přesto je na věřitelích ponechána povinnost 

v případě žádosti soudu, insolvenčního správce nebo dlužníka s dispozičními oprávněními 

přeložit přihlášku do úředního jazyka státu, který řízení zahájil. Náklady na překlad nesou sami 

věřitelé. Dle autorky může tato skutečnost představovat dosti zásadní položku v celkových 

nákladech zahraničních věřitelů potřebných k uplatnění pohledávky. Kromě toho vyhovění 

žádosti o překlad způsobuje další nezanedbatelná prodlení řízení. U některých věřitelů může 

navíc překlad přihlášky a příloh představovat větší finanční částku než tu, kterou vymáhají.  

Mimo jiné Nařízení ve svém článku 55 odst. 6 také nově stanovilo pro zahraniční věřitele 

limitní minimální lhůtu pro přihlašování pohledávek na „30 dní od zveřejnění oznámení 

o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku státu, který řízení zahájil“. 

Obecně platí, že lhůta pro přihlašování pohledávek se řídí právem státu, který zahájil řízení. 

Věřitel si dále může zvolit, zda dle článku 45 Nařízení přihlásí svou pohledávku v hlavním 

nebo vedlejším insolvenčním řízení. 

Nařízení určuje, které nezbytné údaje musí být v přihlášce, ať už na formuláři nebo ne, 

vyplněny. To má zaručit věřitelům právní jistotu, že jejich přihláška bude insolvenčním 

                                                 
218 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. 29 NSCR 4/2008, R 25/2009. 
219 Článek 42 Nařízení Rady (ES) 1346/2000 ze dne 29. 5. 2000 o úpadkovém řízení. 
220 Bod 64 preambule Nařízení. 
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správcem přezkoumána a její přezkoumatelnost nebude záviset pouze na vnitrostátně 

definovaných náležitostech.221 Následky vad přihlášky v těchto formulářích se již budou řídit 

dle vnitrostátního práva státu, který řízení zahájil.222 Z podstaty věci nemůžou být požadované 

informace radikálně odlišné od požadavků Insolvenčního zákona. Přesto se Nařízení 

ve svém výčtu nezbytného obsahu zaměřuje na trochu odlišné údaje. Z důvodu potřeby 

rychlejší možnosti komunikace se zahraničními věřiteli uvádí Nařízení jako povinné uvedení 

jejich e-mailové adresy. Nařízení zdůrazňuje nutnost uvedení druhu příslušenství a upřesnění, 

zda se jedná o zákonné či smluvní úroky, uvedení období, za něž je úrok uplatňován, 

a také kapitalizovanou částku úroků. Namísto právního důvodu vzniku uvádí 

„povahu pohledávky“. Přestože se může zdát, že toto označení vyžaduje méně náročnou 

identifikaci než právní důvod vzniku dle Insolvenčního zákona, insolvenční soudy budou stále 

vyžadovat dostatečné vysvětlení vzniku pohledávky v souladu s vnitrostátní právní úpravou. 

Dále je samozřejmě nezbytné uvést, zda věřitel uplatňuje věcné zajištění nebo výhradu 

vlastnictví, či zda uplatňuje započtení vzájemných pohledávek. Autorka již pouze zmiňuje, 

že Nařízení obsahuje vlastní úpravu zacházení s těmito instituty v článcích 8 až 10. 

Nařízení zavádí, že pokud by insolvenční soud, správce či dlužník s dispozičním oprávněním 

měli ohledně pohledávky pochybnosti, musí věřiteli povinně poskytnout možnost doložit další 

důkazy o její existenci a výši.223 Není proto nutné spoléhat se, že tuto problematiku upraví 

vnitrostátní předpisy členských států.224 

Při zvážení všech výhod a nevýhod přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení 

vedeného v jiném členském státě je dle autorky zahraniční věřitel stále ve velmi složitém 

postavení. Z důvodu neznalosti procesních pravidel v jiném státě a nemožnosti se dozvědět 

pohodlně informace z vnitrostátních insolvenčních rejstříků kvůli jazykové bariéře, 

je stále znevýhodněn oproti tuzemským věřitelům. I přesto, že jako známý zahraniční věřitel 

má právo na upozornění o zahájení řízení (i o úpadku dlužníka), je pravděpodobné, 

že bude nucen vynaložit mnohem větší úsilí a vyšší náklady. Mimo to nemusí být vždy 

v postavení právě známého věřitele, ať už kvůli pochybení soudu či dlužníka, nebo bez něj. 

Standardizovaný formulář přihlašování pohledávek dozajista úkol věřitele ulehčuje. 

Dle ustanovení § 430 odst. 2 InsZ je navíc soud povinen doručit formulář známému věřiteli 

                                                 
221 HOSTINSKÝ, J. Věřitel v českém a evropském insolvenčním právu. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2009. 

112 s. ISBN 978-80-7418-010-1. s. 58. 
222 Bod 64 preambule Nařízení. 
223 Článek 55 Nařízení. 
224 MAHDALOVÁ, S. Evropské insolvenční právo – aktuální trendy, výzvy a budoucnost. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. 147 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice 

Scientia, sv. č. 572. ISBN 978‐80‐210‐8422‐3. s. 101. 
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zvlášť. Nicméně dle názoru autorky bude zahraniční věřitel nucen k využití odborných služeb 

advokátů či jiných odborníků z oblasti práva, přestože tato povinnost byla z Nařízení 

vypuštěna. K těmto nákladům se velice pravděpodobně připojí také výdaje za oficiální překlad 

dokumentů do úředního jazyka státu, ve kterém se řízení zahájilo. Pro zahraničního věřitele tak 

může být výhodnější pohledávku nepřihlásit vůbec. 

Dále je zahraniční věřitel omezen tím, že převážná většina členských států EU nevede 

tak podrobné insolvenční rejstříky jako je tomu v České republice. Jiné státy nemají 

ani samostatný insolvenční rejstřík. A jak již bylo řečeno výše, do platformy propojeného 

vyhledávání dat z evropských insolvenčních rejstříků se v současnosti zapojilo pouze devět 

členských států. Pro shrnutí proto autorka uvádí, že evropská úprava sice zapůsobila na úpravu 

insolvencí příznivě, ale v rámci uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení musí projít 

ještě dlouhou cestou vývoje k rovnosti zbraní zahraničních a tuzemských věřitelů 

v přihlašování pohledávek. Autorka se domnívá, že splnitelným prostředkem nápravy mnoha 

nevyrovnaností, který by Evropská unie měla být schopna uskutečnit v blízké budoucnosti, 

je vytvoření evropského insolvenčního rejstříku. Zároveň je to zásadní cíl, 

na který by se evropská společnost měla v této oblasti soustředit. K tomu je však potřeba ochota 

situaci rychle vyřešit plynoucí od všech členských států. K závěru autorka upozorňuje, 

že z důvodu rozsahu a zaměření této práce se širší oblasti evropského insolvenčního práva 

věnovat nelze, přestože je jisté, že celá úprava bude v blízkých letech podléhat zvýšené 

pozornosti, aby stačila vývoji insolvenční problematiky v reálném světě.  
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4 Zhodnocení postavení věřitele v insolvenčním řízení 

V této kapitole se autorka zamyslí nejprve nad možnostmi zapojení věřitele a ovlivnění 

insolvenčního řízení věřitelem v jeho průběhu a dále nad širším postavením věřitele a dlužníka 

v tuzemské právní úpravě s detailem na rozvíjející se institut oddlužení. 

Se zahájením insolvenčního řízení se postavení bdělého věřitele zhoršuje. I přesto, 

že vynaložil náklady na individuální vymáhání, musí svou (i vykonatelnou a zajištěnou) 

pohledávku prokázat znovu a současně do ní opět vložit svůj čas a peníze pro řádné přihlášení. 

Jeho nárok může být navíc opětovně popřen a věřitel musí vynaložit úsilí k jeho obhájení 

v dalším sporu. To vše věřitel podstupuje nadto s tím, že se mu v insolvenčním řízení 

pravděpodobně dostane uspokojení pouze malého procenta pohledávky.225  

V průběhu řízení se na něm věřitelé mohou podílet pomocí věřitelských orgánů. 

Mají mimo jiné možnost ovlivnit způsob oddlužení hlasováním nezajištěných věřitelů, 

ve skupinách věřitelů hlasují o schválení reorganizačního plánu či dávají souhlas se způsobem 

zpeněžení majetkové podstaty v konkursu. O zapojení se do věřitelských orgánů však věřitelé 

často nemají zájem. Jedním z důvodů je racionální apatie věřitelů. Ti si často uvědomují, 

že v situaci, kdy počet hlasů závisí na výši jejich pohledávek, nemají s menšími pohledávkami 

reálnou šanci hlasování ovlivnit. Dalším citelným důvodem jsou narůstající transakční náklady 

– tedy nutnost vynaložit na vymáhání své pohledávky další čas, práci a úsilí. Právní úprava 

zapojení věřitelů do rozhodování o průběhu řízení je poměrně komplexní a pro využití věřiteli, 

kteří se v této oblasti pravidelně nepohybují, není jednoduchá. V konečném důsledku věřitelé 

často vyhodnotí zapojení do insolvenčního řízení jinak než uplatněním své pohledávky 

jako neúčelné. 

4.1 Zhodnocení postavení věřitele a dlužníka s detailem na oddlužení 

Ve společnosti je obecně přijímáno, že dluhy se mají platit. Insolvenční řízení 

však představuje zásadní zásah do tohoto pravidla. Zavádí v podstatě nucené vyřešení vztahů 

věřitelů s dlužníkem způsobem, který není vždy pro věřitele tím, který by sami upřednostnili. 

Otázkou je, nakolik je možné věřitele nutit, aby na dluhy dlužníků zapomněli a spokojili se 

pouze s fragmentem toho, co jim náleží, přestože je to v zájmu „obecného dobra.“  

Trendem posledních let je posilování pozice dlužníka. Druhá šance dlužníkům je zmíněna 

i v bodě 10 preambule evropského Nařízení a dále probíhají práce na implementaci nové 

                                                 
225 DVOŘÁKOVÁ, V. Kam až povede lidská benevolence aneb oddlužení jako zbraň dlužníka na věřitele. Bulletin 

advokacie [online]. 2020, č. 5, s. 29. [cit. 18. 12. 2020]. Dostupné z ASPI: https://www.aspi.cz/products/ 

lawText/7/280788/1/2. 
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směrnice o restrukturalizaci a insolvenci, která dle aktuálního návrhu opět výrazně pomůže 

dlužníkům.226 Dlužníkům je umožněn restart, dbá se na návrat do ekonomických vztahů, 

udržení podnikání a zaměstnanosti.227 Nejvíce je uvolňováno oddlužení, které se zároveň stalo 

nejvíce využívaným institutem. Jsou přijímány novely usnadňující jeho splnění a vstup 

do oddlužení. Faktem totiž je, že situace některých dlužníků je opravdu bezvýchodná 

a bez pomoci insolvenčního řízení se sami z tzv. dluhové pasti nedostanou a věřitelům 

tak na pohledávky nebude splaceno nic. Je tomu tak z toho důvodu, že někteří dlužníci na svou 

situaci rezignují, a aby byli schopni udržet si důstojnou úroveň života, uchylují se k opatřování 

finančních prostředků například v šedé ekonomice prací na černo. Oficiálně tak nevykazují 

dostatečné příjmy, aby z nich mohlo být na dluhy věřitelů spláceno.  

V důsledku několika let oddlužení má být věřitelům naopak splacena vyšší částka, 

než které by se jim dostalo bez řešení situace dle Insolvenčního zákona za tak krátkou dobu 

či v konkursu. Zbytek dluhů je dlužníkům odpuštěn, aby mohli znovu důstojně a zodpovědně 

žít. S každým rozvolňováním podmínek pro schválení oddlužení se však věřitelům dostává 

menšího uspokojení.  

Při hodnocení postavení věřitelů a dlužníka zde tedy stojí dvě hodnoty naproti sobě. 

Snaha o co největší uspokojení pohledávek věřitelů a benevolentní přístup k dlužníkům, 

který jim napomáhá k obnovení ekonomické aktivity. Věřitelé se buď mohou snažit vytěžit 

dlužníka na maximum v rámci konkursu, ale tím v podstatě ukončit jeho celkové fungování, 

nebo mu část jeho dluhů odpustit a doufat, že jim bude prospěšnější jako funkční subjekt, 

se kterým mohou vstupovat do dalších ekonomických vztahů. 

K vytvoření fungujícího legislativního systému insolvencí je však třeba založit ho 

na výsledcích vědeckého zkoumání a datech. V současné době však překvapivě stále nejsou 

dostatečná statistická data, která by vypovídala o skutečných výsledcích insolvenčních 

řízení.228 Mezi tyto nejdůležitější data je řazeno například procento vymožení pohledávek 

                                                 
226 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. 6. 2019 o rámcích preventivní 

restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, 

insolvence a oddlužení a o změně směrnice (EU) 2017/1132 (směrnice o restrukturalizaci a insolvenci). 

 Transpoziční novela je projednávána jako sněmovní tisk č. 1073 [online]. [cit. 20. 1. 2021]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw? O=8&CT=1073&CT1=0.  
227 SMRČKA, L., PLAČEK, J., SCHÖNNFELD, J., LOUDA, L. Insolvenční řízení (očekávání, realita 

a budoucnost insolvenčního zákona). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2016. 304 s. 

ISBN 978-80-7431-151-2. s. 14. 
228 SMRČKA, L., PLAČEK, J., SCHÖNNFELD, J., LOUDA, L. Insolvenční řízení (očekávání, realita 

a budoucnost insolvenčního zákona). op. cit. s. 15. viz pozn. 227. 



56 

věřitelů podle jejich typů a podle způsobu řešení úpadku či náklady věřitelů na insolvenční 

řízení v porovnání s jejich výnosem.229 

Idea Insolvenčního zákona je taková, že oddlužení a reorganizace, které umožňují 

odpuštění části dluhů, v konečném dopadu pomáhají jak věřitelům, tak celé ekonomice. 

Bez jasně vědecky podložených závěrů je však nebezpečné tuto teorii vnímat jako nepochybnou 

a neustále ji více rozšiřovat a zpřístupňovat, jako se to děje u oddlužení. V posilování pozice 

dlužníka se již ztrácí rovnováha a ochrana věřitele. 

Oddlužení zasahuje do základních zásad a norem nejen závazkového práva. Daný slib 

zavazuje a smlouvy mají být splněny,230 smlouva strany zavazuje,231 ze závazku má věřitel 

právo na určité plnění a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit,232 obtížnější 

plnění nemění povinnost dlužníka splnit svůj dluh,233 a nemo turpitudinem suam allegare potest 

(nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého jednání).234 Dlužníci jsou v insolvenčním řízení 

oprávněni nejen neuhradit celý svůj dluh, ale dle současného znění zákona nemusí již splatit 

ani původních 30 % pohledávek.235 Nesouhlas věřitelů s tímto způsobem řešení je pak 

již při splnění podmínek oddlužení irelevantní.  

Ústavní soud ve svém rozhodnutí uzavřel, že „oddlužení je určitým dobrodiním, 

které neupřednostňuje co největší uspokojení věřitelů, ale návrat dlužníka do ekonomického 

života prostého dluhů“.236 Dle názoru autorky však současný trend zpřístupňování oddlužení 

pobízí hlavně nepoctivé dlužníky, kteří nevyvíjí snahu ke splácení svých dluhů, a představuje 

pro mnohé spíše další možnost, jak se vyhnout plnění svých závazků, a tedy signál, že se dluhy 

nemusí platit. Ochrana věřitele je odsunuta až daleko za silné postavení dlužníků.  

Autorka je toho názoru, že věřitelé by měli být více zapojeni do celého procesu insolvencí. 

Nikoliv tak, aby byla věřitelům pouze uměle přidána povinnost účastnit se určitých úkonů, 

ale tak, aby takové jednání bylo věřiteli uvítáno z důvodu výhodnosti pro jejich zájmy. 

                                                 
229 SMRČKA, L., PLAČEK, J., SCHÖNNFELD, J., LOUDA, L. Insolvenční řízení (očekávání, realita 

a budoucnost insolvenčního zákona). op. cit. s. 15. viz pozn. 227. 
230 Ust. § 3 odst. 2 OZ. 
231 Ust. § 1759 OZ. 
232 Ust. § 1721 OZ. 
233 Ust. § 1764 OZ. 
234 Ust. § 6 OZ. 
235 DVOŘÁKOVÁ, V. Kam až povede lidská benevolence aneb oddlužení jako zbraň dlužníka na věřitele. Bulletin 

advokacie [online]. op. cit. viz ponz. 225. 
236 Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 1072/13. 
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Závěr 

Není sporu o tom, že dynamická oblast insolvencí v současné době stále nabývá na síle 

a významu. Také z důvodu velkého hospodářského i sociálního přesahu insolvencí je nutné 

nastavit efektivní podmínky insolvenčního řízení. Autorka se domnívá, že téma insolvencí 

je velmi aktuální a dále poskytuje nevyčerpaný prostor pro jeho odborné posouzení nejen proto, 

že skýtá nevyřešené sporné otázky, ale také proto, že právní úprava insolvenčního řízení se stále 

vyvíjí a další změny můžeme očekávat již velmi brzy. 

Cílem této práce bylo poskytnout komplexní pojednání o uplatňování pohledávek věřitelů 

v insolvenčním řízení, analyzovat jeho systém, odlišit a porovnat postupy u jednotlivých typů 

pohledávek a upozornit na případné sporné otázky vznikající při aplikaci v praxi. Část práce 

byla zároveň věnována propojení uplatňování pohledávek s evropským insolvenčním právem. 

Dále bylo záměrem práce zhodnotit právní úpravu insolvencí z pohledu postavení věřitele. 

Autorka k hlubšímu proniknutí do problematiky využívala zejména judikaturu Nejvyššího 

soudu ČR, jakož i judikaturu obou vrchních soudů a dále také odbornou literaturu. 

Zároveň autorka do práce zahrnula některé poznatky ze své insolvenční praxe, které použila 

jako východisko pro návrhy změn účinné právní úpravy.  

V práci byla podrobně rozebrána přihláška pohledávky a formulář přihlášky včetně 

náležitostí přihlášky, způsobu a lhůty pro podání, řešení vad v přihlášce a odpovědnosti věřitele 

za její správnost. Bylo upozorněno na některé sporné otázky, které byly teprve nedávno 

vyřešeny judikaturou (výklad pojmu „výkon práv spojených s nezjištěnou pohledávkou“ 

pro účel sankcí za nadhodnocení pohledávky či problematika štěpení pohledávek) nebo otázky, 

které stále představují komplikace při insolvenčním řízení (pochybení soudu při zveřejnění 

identifikačních údajů dlužníka v insolvenčním rejstříku). Autorka došla k závěru, 

že Insolvenční zákon se snaží věřitelům přihlašování usnadnit a nestavit ho na zbytečných 

formalismech. Věřitelovým úkolem je hlavně vylíčit důvod vzniku jeho pohledávky, 

avšak mnoho informací může insolvenční správce zjistit i z příloh přihlášky. Velkým přínosem 

formuláře přihlášky je usnadnění manipulace soudů s daty a určité snížení nákladů věřitelů 

na uplatnění své přihlášky.  

Další základní otázkou při podání přihlášky je její procesní lhůta. K tématu lhůty autorka 

chtěla nejvíce upozornit na probranou otázku principu publicity insolvenčního rejstříku 

a na problémy, které se pojí s pochybením ve zveřejnění některých identifikačních údajů 

o dlužnících. Jedná se o případy, kdy mohou být věřitelé zbaveni své možnosti uspokojení 

v rámci insolvenčního řízení, jež ovšem vůbec není způsobeno jejich chybou, opomenutím 
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či jiným zaviněním. K pozdně podané přihlášce se nepřihlíží, a pokud věřitel neví, 

že by odvolání v případě nezveřejnění identifikačních údajů dlužníka mohlo působit 

v jeho prospěch, je zbaven jakékoliv možnosti domoci se svého nároku v insolvenčním řízení. 

Proto je na místě tuto situaci normativně upravit tak, aby k nápravě docházelo automaticky, 

a nikoliv až při řízení o odvolání, které je pro věřitele časově i finančně nákladné. 

Práce se dále věnovala charakteristice pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek 

postavených jim na roveň. Byl popsán a zhodnocen způsob jejich uplatňování. Kromě těchto 

skupin pohledávek autorka odlišila také skupinu pohledávek, které se považují za přihlášené, 

přestože věřitel přihlášku nepodává, a skupinu pohledávek, které se pouze oznamují 

insolvenčnímu správci. Uplatňování je pro věřitele všech těchto pohledávek značně jednodušší. 

Proces uplatnění je poměrně volný, nevyžaduje zbytečné formalismy a není omezen lhůtou 

k uplatnění. Věřitel musí při uplatnění pohledávky sdělit pouze základní údaje o sobě, dlužníku 

a pohledávce. Zároveň věřitelům nehrozí sankce a nevýhody, které jsou zavedeny 

u přihlašovaných pohledávek. Na druhé straně musí věřitelé bděle sledovat stav své pohledávky 

a jednat tak, aby nebyla i v průběhu insolvenčního řízení promlčena, což u přihlášených 

pohledávek nehrozí. Věřitelé také nemohou pohledávky uplatněné jinak než přihláškou účinně 

popřít a rozporovat je jako u přihlašovaných pohledávek.  

Po analýze uplatňování pohledávek v evropském insolvenčním právu autorka shledala, 

že postavení zahraničních věřitelů je stále složité. Přestože se pro ně právní úprava snaží proces 

uplatnění usnadnit, zůstávají zde některé obtížně překonatelné nevýhody jako neznalost 

procesních pravidel či jazyková bariéra. Autorka za nejlepší řešení považuje dotvoření 

funkčního evropského insolvenčního rejstříku. Rejstřík by usnadnil zapojení zahraničních 

věřitelů do insolvenčních řízení a poskytl by jim snadnější způsob získávání informací. 

Obecně lze říci, že nároky na uplatnění pohledávky věřitelem závisí na samotném typu 

pohledávky. Větší nároky jsou kladeny na pohledávky, které se přihlašují, než na zapodstatové 

pohledávky, na pohledávky považované za přihlášené automaticky či na ty, které se oznamují. 

Obvykle nejsložitější úsudky budou muset provést zajištění věřitelé zejména s ohledem na to, 

z čeho budou chtít své pohledávky uspokojit. K učinění plně informovaného rozhodnutí 

je po zajištěných věřitelích vyžadována orientace v úpravě celého insolvenčního řízení, 

nikoliv pouze v úpravě přihlašování. Uvědomit si širší souvislosti a v návaznosti 

na to nezapomenout podat svou přihlášku musí také věřitelé podmíněných pohledávek 

jako například třetí osoby, které zajistily dlužníkovy dluhy. Získat pochopení své speciální 

úpravy pro přihlašování musí dále věřitelé podřízených pohledávek.   
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Věřitel musí být aktivní, aby dosáhl svého práva, a přesto někdy ve výsledku nedosáhne 

žádného uspokojení. Insolvenční řízení pro věřitele představuje nutnost vydání dalších nákladů, 

jak časových, tak finančních, přestože již náklady na individuální vymáhání svého nároku 

vydali. Co se týče ovlivnění průběhu insolvenčního řízení, někteří věřitelé s nižšími 

či nezajištěnými pohledávkami nemají reálnou šanci svůj názor prosadit. Autorka došla 

k závěru, že postavení věřitele v insolvenčním řízení se v současné době stále více oslabuje. 

Trendem je posilování pozice dlužníka na úkor uspokojení věřitele, přičemž nejvíce je toto 

posilování možné vidět v úpravě oddlužení. Cílem usnadnění oddlužení dlužníka má být 

současně pomoc celé ekonomice. Dle názoru autorky je však nebezpečné vystavit legislativu 

na takovém závěru, který není podložený dostatečnými daty, a proto by doporučila realizaci 

vědeckých výzkumů na poli této problematiky. 
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Seznam zkratek 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

InsZ Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 

IČO identifikační číslo osoby (podnikatele) 

ISIR Informační systém insolvenčního rejstříku 

OZ  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

OSŘ Zákon č. 99/1965 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů  

TZ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ZŘS  Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Vyhláška Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 8. 2016, č. j. KSPL 65 INS 18485/2016-A-2 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. 29 NSCR 4/2008, R 25/2009 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 1. 2018, sp. zn. 29 NSCR 75/2015 

     

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. 29 NSČR 35/2009 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 2010, sp. zn. 29 NSCR 2/2010-P9, KSPA 56 

INS 2581/2008 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. 29 NSCR 4/2008 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 5. 2013, č. j. KSPA 48 INS 19817/2011, 2 VSPH 

564/2013 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 11. 2010, č. j. KSPH 36 INS 8287/2010, 2 VSPH 

966/2010 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 8. 2018, sp. zn. KSPH 61 INS 3745/2018, 2 VSPH 

1022/2018 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Cdo 1151/2000 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 29 ICdo 31/2014 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2017, sp. zn. 29 ICdo 79/2015 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Cdo 1151/2000 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 11. 2009, sp. zn. KSUL 45 INS 797/2009, 1 VSPH 

379/2009 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 29 NSCR 34/2016 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 1. 2013, sp. zn. KSUL 43 INS 5530/2012, 1 VSPH 

1508/2012 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 29 NSČR 16/2011, Rc 54/2012 
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 29 NSČR 32/2011, Rc 112/2012 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2019, sp. zn. 29 NSČR 63/2018 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2018, sp. zn. 29 ICdo 61/2016 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 29 NSČR 34/2016 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 7. 2013, sp. zn. 29 Cdo 392/2011 

 

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 2. 2012, sp. zn. 12 VSOL 35/2011 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 

103/2008 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 9. 2012, sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 

103/2008 

  

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2017, sp. zn. 29 NSCR 107/2015 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 7. 2008, sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 

94/2008 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 29 ICdo 59/2017 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 6. 2019, sp. zn. 29 ICdo 78/2017 

   

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 9. 2018, sp. zn. KSCB 44 INS 19400/2017, 2 

VSPH 243/2018 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 8. 2018, sp. zn. KSPH 61 INS 3745/2018, 2 VSPH 

1022/2018 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 29 Cdo 2951/2010 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 10. 2010, sp. zn. KSUL 69 INS 2401/2010, 1 

VSPH 892/2010 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 2. 2014, sp. zn. KSUL 74 INS 15731/2011, 3 

VSPH 1240/2012 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 4. 2018, sp. zn. 29 NSCR 75/2016, odst. 40. 
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2013, sp. zn. KSLB 76 INS 5809/2010, 29 NSČR 

53/2011 

 

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. 2. 2014, sp. zn. KSUL 74 INS 

15731/2011, 3 VSPH 1240/2012 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. KSPA 48 INS 1513/2009, 1 VSPH 

771/2009 

 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 11. 2015, sp. zn. KSUL 45 INS 893/2010, 104 

VSPH 220/2015 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 2. 2018, sp. zn. 29 ICdo 30/2016 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 2. 2018, sp. zn. 29 ICdo 30/2016 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1484/2004 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2007, sp. zn. 33 Odo 236/2005 

 

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 26. 2. 2019, sp. zn. III. ÚS 4129/18 

 

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 3. 2018, sp. zn. 16 VSOL 375/2017, KSOL 

16 INS 12194/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 29 NSČR 104/2013 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 12. 2016, sp. zn. 1 VSPH 1132/2016, KSHK 42 

INS 18165/2013 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 10. 2010, sp. zn. KSUL 43 INS 8/2009, 3 VSPH 

615/2010 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 10. 2015, sp. zn. 29 NSČR 59/2013 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 5. 2009, č. j. KSUL 45 INS 1285/2008, 1 VSPH 

42/2009-B-52 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 1. 2009, sp. zn. KSUL 43 INS 2736/2008, 1 VSPH 

258/2008 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 8. 2012, sp. zn. KSPL 29 INS 14892/2010, 1 

VSPH 1060/2012 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 10. 2015, sp. zn. NS 29 NSČR 59/2013 
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Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 2. 2015, sp. zn. 1 VSPH 2255/2014-B-37, MSPH 

78 INS 27420/2013 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. 1 VSPH 393/2010, KSUL 43 INS 

287/2008 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 29 NSČR 16/2011, Rc 54/2012 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 4. 2010, sp. zn. KSPL 27 INS 5308/2008, 1 VSPH 

258/2010 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 29 Cdo 57/2015 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 8. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1450/2008, Rc 79/2010 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 12. 2016, sp. zn. 29 ICdo 88/2014 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 12. 2009, sp. zn. 29 Cdo 934/2009 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2018, sp. zn. 29 NSCR 175/2016 

 

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 2. 2010, sp. zn. 22 Ca 234/2009 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 9. 2012, sp. zn. 1 VSPH 1159/2012, R 44/2013 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2017, sp. zn. 29 NSČR 116/2015, R 24/2019 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. 29 ICdo 17/2017 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 29 ICdo 113/2016 

 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 9. 2019, sp. zn. 104 VSPH 300/2019 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 8. 2011, sp. zn. KSUL 44 INS 11234/2010, 2 

VSPH 701/2011 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 29 NSCR 13/2010, R 138/2012 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. 29 NSCR 4/2008, R 25/2009 

 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 1072/13 
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5. Seznam ostatních zdrojů 

Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon) 

 

Důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 

  



71 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 –  Přezkumný list P1 v insolvenčním řízení sp. zn. KSPH 60 INS 22424/2017 

Příloha č. 2 – Usnesení o částečném zpětvzetí přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení 

sp. zn. KSPH 60 INS 22424/2017 



72 
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Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení 

 

Abstrakt  

 
Tématem této diplomové práce je problematika uplatňování pohledávek v českém 

insolvenčním řízení, a to především přihlašování pohledávek, ale i jiné způsoby uplatňování 

pohledávek. Dále se práce zabývá úpravou přihlašování pohledávek v evropském insolvenčním 

právu. Posledně je předmětem práce zhodnocení postavení věřitele a dlužníka v insolvenčním 

řízení s detailem na oddlužení. 

Cílem této práce je uceleně zpracovat uvedenou problematiku za využití českých právních 

předpisů a právních předpisů Evropské unie. K prohloubení právní analýzy uplatňování 

pohledávek autorka využívá již zavedenou soudní praxi a další judikatorní závěry vyšších 

soudů, jakož i odbornou literaturu. Kromě deskriptivní metody vymezení problematiky autorka 

v práci aplikuje i vlastní hodnotící závěry a úvahy a využívá zkušeností nabytých 

ze své insolvenční praxe. 

Autorka popisuje systém přihlašování pohledávek včetně rozboru lhůty k přihlašování 

a sporných otázek vyvstávajících z této úpravy, a dále se podrobně věnuje formuláři přihlášky, 

jeho podání a odpovědnosti věřitele za správnost přihlášky. Autorka charakterizuje speciálně 

vyčleněné skupiny pohledávek a analyzuje způsob jejich uplatňování. V rámci evropského 

insolvenčního práva se autorka zabývá především možností zapojení zahraničních věřitelů 

do české právní úpravy insolvenčního řízení. Po zhodnocení postavení věřitele a dlužníka 

v insolvenčním řízení autorka došla k závěru, že postavení věřitele v insolvenčním řízení 

se v současné době stále více oslabuje a je rozšířenou tendencí nejen v českém právním 

prostředí poskytovat dlužníkům šanci na oddlužení. 
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Filing claims in insolvency proceedings 

 

Abstract 

 

The topic of this master‘s thesis is the issue of filing claims in the Czech insolvency 

proceedings, especially the lodging of claims but also other ways of filing claims. 

Furthermore, the thesis deals with the legal regulation of lodging claims in European 

insolvency law. Finally, the subject of the thesis is the evaluation of the position of creditors 

and debtors in insolvency proceedings with a detail on discharge of debt. 

The aim of this thesis is to comprehensively elaborate on the issue using the Czech 

legislation and the European Union legislation. To deepen the legal analysis of the filing 

of claims the author uses already established court practice and other case law conclusions 

of higher courts, as well as professional literature. In addition to the descriptive method 

of defining the issue, the author also applies her own evaluating conclusions and considerations 

and uses the experience gained from her insolvency practice. 

The author describes the system of lodging claims including the analysis of the deadline 

for lodging claims and disputes arising from this regulation and further deals in detail 

with the lodgement form, its submission and the creditor's responsibility for the correctness 

of the lodgement. The author characterizes specially assigned groups of claims and analyzes 

the method of their filing. Within the framework of European insolvency law, the author deals 

mainly with the possibility of involving foreign creditors in the Czech insolvency proceedings. 

After evaluating the position of the creditor and the debtor in insolvency proceedings the author 

came to the conclusion that the position of the creditor in insolvency proceedings is currently 

weakening and a widespread tendency to provide debtors with a chance of discharge 

of their debt is seen not only in the Czech legal environment. 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Insolvency, Insolvency Proceedings, Lodging Claims 


