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 Úvod 1

Autorka diplomové práce (dále také „autorka“) zvolila jako téma své závěrečné práce 

„Insolvenční správce v případě řešení úpadku konkursem“. Insolvenční řízení je 

problematika aktuální a hodně diskutovaná i veřejností. Pozornost veřejnosti je ovšem 

směřována jednomu ze sanačních způsobů úpadku – oddlužení. Osobní bankrot jako 

jedna z dalších možností řešení úpadku je také poměrně zajímavé téma, nicméně práce 

obsahující podrobné popsání postavení insolvenčního správce (dále také „IS“) ve všech 

případech řešení úpadku by byla příliš rozsáhlá nebo by naopak pojednání o vytyčeném 

tématu nebylo dostačující. Účelem insolvenčního řízení je především zjišťování 

majetkové podstaty, její správa, následný prodej insolvenčním správcem a vydání 

výtěžku přihlášeným věřitelům. Jelikož se lze  s touto činností IS setkat především 

v případě řešení úpadku konkursem, což je jediný likvidační způsob řešení úpadku, je 

tato práce zúžena pouze na tento případ řešení úpadku dlužníka. 

V úvodu druhé kapitoly autorka vymezuje pojem procesních subjektů insolvenčního 

řízení a dále teoretické pojetí funkce insolvenčního správce. Druhá kapitola je 

soustředěna především na vztah insolvenčního správce k ostatním procesním subjektům 

insolvenčního řízení. Pozornost je zaměřena na vztah IS k insolvenčnímu soudu, 

dlužníku a věřitelům. Nemusí se vždy jednat o vztahy, během již jsou jednotlivé 

procesní subjekty v přímé konfrontaci. Jejich vztah vychází také z možnosti jednání 

jednotlivých procesních subjektů, a jak toto ovlivňuje ostatní procesní subjekty, tedy 

především insolvenčního správce. 

Třetí kapitola charakterizuje základní práva a povinnosti vyplývající pro insolvenčního 

správce ze zákona. Důraz je kladen především na procesní postavení insolvenčního 

správce, nicméně je při procesním postavení nezbytné vycházet z hmotněprávního 

postavení IS. I proto je v této kapitole podrobně zpracován nález Ústavního soudu 

ze dne 9.2.2016, sp.zn. Pl. ÚS 17/15, řešící povinnost fyzické přítomnosti insolvenčního 

správce na zřízených provozovnách, jež zavedla novela vyhlášky ministerstva 

spravedlnosti č. 101/2015 Sb. 

Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány práva a povinnosti insolvenčního správce, jež pro něj 

vyplývají z jednotlivých fází insolvenčního řízení. 
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Cílem práce je nejen popsat výše zmíněnou problematiku, ale zároveň zhodnotit platnou 

i připravovanou právní úpravu, neboť diplomová práce vychází především z úplného 

znění platných právních předpisů. Práce je zaměřena také na možné změny v zákoně 

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

nereflektuje změny provedené v pojmosloví k 1.1.2014 na základě přijetí zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční zákon používá nadále slovní spojení 

„právní úkon“, ač se dle platného občanského zákoníku používá spojení „právní 

jednání“, a to i přes to, že revizní novelou zákona č. 294/2013 Sb. na jiné části nového 

občanského zákoníku reagoval, například v úpravě předkupního práva, blíže 

viz kapitola 4.3.4. Autorka v práci pracuje s pojmoslovím určeným v zákoně č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, a vědomě se odchyluje v některých případech od pojmosloví 

užívaném insolvenčním zákonem. 

Z diplomové práce vyplývá komplexnost postavení insolvenčního správce, na základě 

jeho vztahů s ostatními procesními subjekty a zároveň práv a povinností, jež pro něj 

vyplývají jak ze zákona, tak z rozhodnutí soudu. Z práce je patrné, jakým způsobem je 

insolvenční správce ovlivněn jednáním ostatních procesních subjektů, a jakým 

způsobem jsou vztahy mezi subjekty navzájem propojené. Práce je také soustředěna 

na procesní stránku postavení insolvenčního správce, nicméně nelze toto učinit bez 

přihlédnutí k hmotněprávním právům a povinnostem. 

Cílem diplomové práce je kriticky zhodnotit, že systematika insolvenčního zákona je 

v jistých ohledech nesprávná a komplikovaná. Autorka práce tak ne vždy pracuje 

se zákonnou posloupností jednotlivých ustanovení. 

Diplomová práce byla autorkou zpracována na základě dostupné odborné literatury, 

platné legislativy a judikatury. Při zpracování autorka vycházela z jazykového, 

systematického, logického, teleologického a komparativního způsobu výkladu právních 

norem. 
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 Vztah insolvenčního správce k ostatním procesním 2

subjektům v insolvenčním řízení 

K tomu, aby bylo možno správně posoudit vztah insolvenčního správce s ostatními 

procesními subjekty insolvenčního řízení, je potřeba nejprve definovat pojem procesní 

subjekt a dále teoretické pojetí funkce insolvenčního správce. Následující podkapitoly 

jsou zaměřeny na vztah insolvenčního správce a insolvenčního soudu, dále na vztah IS 

a dlužníka a vztah IS vůči věřitelům, neboť tyto vztahy jsou stěžejní pro řádný průběh 

insolvenčního řízení. 

2.1 Procesní subjekty v insolvenčním řízení 

Procesními subjekty insolvenčního řízení jsou dle § 9 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále také „InsZ“: 

a) insolvenční soud, 

b) dlužník, 

c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku, 

d) insolvenční správce, popřípadě další správce, 

e) státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo 

do incidenčního sporu 

f) likvidátor dlužníka. 

Obecně se procesními subjekty rozumí takové subjekty, které jsou v řízení vybaveny 

procesními právy a povinnostmi, jejichž uplatňováním ovlivňují proces. Jedná 

se především o soud a účastníky řízení.
1
 

Účastníky insolvenčního řízení jsou dle § 14 odst.1 InsZ dlužník a věřitelé, kteří 

uplatňují své právo vůči dlužníku. Dle § 15 InsZ jsou pak jiné osoby než přihlášení 

věřitelé účastníky řízení jen po tu dobu, po kterou uplatňují své právo a insolvenční 

soud (dále také „soud“) o tomto právu jedná a rozhoduje. 

                                                 

1
 HÁSOVÁ, Jiřina a MORAVEC, Tomáš. Insolvenční řízení. V Praze: C.H. Beck, 2013. Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-459-9, s. 11 
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Jak je patrno z § 9 InsZ, v insolvenčním řízení jsou přítomny další procesní subjekty. 

Insolvenčního správce a státní zastupitelství lze chápat jako zvláštní procesní subjekty. 

Insolvenční správce je zvláštním subjektem řízení, který v něm však vystupuje 

pravidelně. Insolvenční správce a další správci
2
 jsou považováni za účastníky 

insolvenčního řízení jen v těch případech, kdy je rozhodováno o jejich právech 

a povinnostech. Státní zastupitelství v insolvenčním řízení reprezentuje veřejný zájem. 

Tento zvláštní subjekt může kdykoliv vstoupit do zahájeného insolvenčního řízení, 

včetně incidenčních sporů a moratoria, jak je uvedeno v § 7c InsZ.
3
 

Likvidátor dlužníka je procesním subjektem sui generis a v insolvenčním řízení 

vystupuje, pokud je dlužník právnickou osobou v likvidaci.
4
 

2.2 Teoretické pojetí funkce insolvenčního správce 

PAVLIŠ ve svém článku uvádí, že postavení insolvenčního správce v insolvenčním 

řízení představuje složitou problematiku, o které v českém právním prostředí nebylo 

příliš pojednáváno. Teoretické vymezení funkce IS proto musíme hledat v zahraničních 

zdrojích. Podle teoretiků z německy mluvících zemí se rozlišují tři teorie – teorie 

zastoupení, teorie orgánu a teorie úřadu. Někteří autoři se zmiňují také o čtvrté teorii, 

tzv. neutrální teorii.
5
 

Teorie zastoupení vychází z pohledu na insolvenčního správce jako na zástupce věřitelů 

nebo dlužníka. Tato teorie v sobě nese několik problémů. Na základě teorie zastoupení 

by se vztah mezi insolvenčním správcem a dlužníkem, případně insolvenčním správcem 

a věřitelem, musel řídit obecnou úpravou zastoupení.
6
 

Pokud by IS vystupoval výhradně jako zástupce věřitelů, nemohl by v určitých ohledech 

postupovat podle insolvenčního zákona, a to například v oblasti popírání přihlášených 

                                                 

2
 Jedná se o předběžného správce (§27 InsZ), zástupce insolvenčního správce (§ 33 InsZ), odděleného 

insolvenčního správce (§34 InsZ) a zvláštního insolvenčního správce (§ 35 InsZ). 
3
 HÁSOVÁ, Jiřina a MORAVEC, Tomáš. Insolvenční řízení. V Praze: C.H. Beck, 2013. Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-459-9, s. 11 
4
 tamtéž 

5
 PAVLIŠ, Martin. Teoretické pojetí funkce insolvenčního správce. Konkursní noviny: spolehlivý právní 

zdroj. 2015, XVIII(11), 20s. 
6
 tamtéž 
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pohledávek věřitelů na přezkumném jednání. Zároveň by se insolvenční správce musel 

řídit všemi pokyny věřitelů, a to i v případě, že by tím činil ke škodě dlužníka nebo 

majetkové podstaty. Tím by také mohl poškodit samotné věřitele.
7
 

Pokud by naopak insolvenční správce vystupoval výhradně jako zástupce dlužníka, 

musel by činit úkony jménem dlužníka a na jeho účet. V takovém případě 

by ale nepřicházelo v úvahu, aby IS vystupoval sám jako procesní strana, například 

v incidenčních sporech. Tato teorie je z výše uvedeného považována za překonanou, 

neboť by IS nemohl v určitých fázích řízení vystupovat jako nezávislý orgán, 

což by vyústilo ve střet zájmů.
8
 

U teorie orgánu majetkové podstaty se má za to, že insolvenční správce vystupuje 

jako zástupce majetkové podstaty. Podle některých autorů ovšem insolvenční správce 

nemůže být zástupcem věci. Jiní autoři proto majetkové podstatě přiznávají právní 

subjektivitu, čímž by za jednání IS odpovídala majetková podstata. Zároveň by se tak 

procesní stranou místo IS stala majetková podstata. 
9
 

Nejvíce zastánců má v německém právním prostředí teorie úřadu. Ta vychází z pojetí, 

že insolvenční správce je samostatným subjektem, který z moci svého úřadu jedná 

nezávisle svým jménem vůči majetku i vůči dlužníku na základě jemu svěřených 

pravomocí.
10

 

Poslední zmíněnou teorií je teorie neutrální. Ta nachází své zastánce především 

v Rakousku a je postavena na vnímání insolvenčního správce jako nezávislého orgánu, 

který nejedná ani ve vlastním, ani v cizím zájmu, ale vždy ve vztahu ke spravovanému 

majetku.
11

 

Popsané teorie vycházejí z německé a rakouské právní úpravy. Autorka se zabývá 

otázkou, která z uvedených teorií by mohla být aplikována v českém právním prostředí 

vzhledem k platné legislativě. 

                                                 

7
 PAVLIŠ, Martin. Teoretické pojetí funkce insolvenčního správce. Konkursní noviny: spolehlivý právní 

zdroj. 2015, XVIII(11), str. 20 
8
 tamtéž 

9
 tamtéž, str. 20-21 

10
 tamtéž, str. 21 

11
 tamtéž, str. 21 
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Teorie zastoupení je, jak již bylo popsáno výše, považována za překonanou. 

Teorie orgánu majetkové podstaty je z pohledu autorky diplomové práce v českém 

právním prostředí zcela nepoužitelná, neboť možnost zastoupení věci a přiznání věci 

právní subjektivity není v českém právním řádu zakotveno. Za jednání v rámci výkonu 

funkce IS je odpovědný pouze insolvenční správce dle § 37 InsZ. Právní předpisy 

upravující insolvenční právo neumožňují, aby odpovědnost nesla místo insolvenčního 

správce majetková podstata. 

Vzhledem k úpravě materie insolvenčního práva v českém právním řádu se autorka 

z výše uvedených právních teorií přiklání k teorii úřadu. Vychází především z definice 

insolvenčního správce udané českými právními teoretiky, v nichž je insolvenční správce 

považován za zvláštní procesní subjekt, viz výše.
12

 Insolvenční správce je do své funkce 

ustanoven insolvenčním soudem na základě zákona, viz kapitola 2.3.1. Jeho práva 

a povinnosti jsou stanoveny zákonem a rozhodnutím insolvenčního soudu. 

Nejpodstatnějším oprávněním, které insolvenční správce získává v případě řešení 

úpadku konkursem, je dispoziční oprávnění s majetkovou podstatou, blíže kapitola 

2.4.1. Insolvenční správce v rámci dispozičního oprávnění jedná svým jménem na účet 

dlužníka. Jedná tedy na základě zákonného zmocnění nezávisle na vůli dlužníka. 

Nezávislost jednání insolvenčního správce vůči majetkové podstatě spatřuje autorka 

v tom, že insolvenční správce spravuje a zpeněžuje majetek, který ovšem není v jeho 

výlučném vlastnictví. 

Zastánce neutrální teorie můžeme nalézt u českých insolvenčních soudů, jak je uvedeno 

například v rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, zde 

v odůvodnění soud uvádí následující: „Insolvenční soud poučil dlužníka, že insolvenční 

správce není zástupcem dlužníka ani věřitelů, ale zastupuje zájmy majetkové 

podstaty.“
13

 

S neutrální teorií se ovšem autorka diplomové práce neztotožňuje. Na základě této 

teorie insolvenční správce jedná ve vztahu ke spravovanému majetku, jak je také 

                                                 

12
 HÁSOVÁ, Jiřina a MORAVEC, Tomáš. Insolvenční řízení. V Praze: C.H. Beck, 2013. Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-459-9, s. 11 
13

 Srov. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 13.4.2016, č.j. KSLB 87 

INS 17935/2015-B-5 
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uvedeno v rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci. S touto 

myšlenkou autorka sice souhlasí, není však pravdou, že by insolvenční správce nejednal 

ve svém nebo cizím zájmu. Insolvenční správce jedná v zájmu co nejvyššího uspokojení 

věřitelů. Aby tohoto bylo docíleno, je nutné, aby byla majetková podstata zpeněžena 

co nejvýhodněji, tedy aby insolvenční správce prodával v nejvyšší nabídce, a zároveň 

aby byly se zpeněžením spojeny co nejnižší náklady. IS je motivován vyhláškou 

č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, jeho odměna je odvislá od získaného 

výtěžku zpeněžení. Insolvenční správce tak prakticky jedná jak v zájmu věřitelů, i když 

není jejich zástupcem, tak ve svém vlastním. 

Na základě výše uvedeného se nabízí porovnání právní úpravy týkající se odměňování 

insolvenčního správce s právní úpravou zaměřenou na odměňování obchodního 

zástupce. Obchodní zástupce vykonává svou činnost s odbornou péčí ve shodě 

s pověřením a rozumnými pokyny zastoupeného. Za úspěšně uzavřený obchod má 

nárok na provizi, jejíž výše závisí na uzavřeném obchodu. Obdobně funguje 

odměňování insolvenčního správce v insolvenčním řízení.
14

 

2.3 Insolvenční správce a insolvenční soud 

Insolvenční soud vykonává v rámci insolvenčního řízení činnost rozhodovací 

a dohlédací (§ 10 InsZ). Rozhodnutí, která jsou v rámci této činnosti vydávána, mají 

formu usnesení (§ 88 odst. 1 InsZ). Do rozhodovací činnosti soudu 

dle § 10 písm. a) InsZ lze zařadit také rozhodování insolvenčního soudu v rámci 

incidenčních sporů, ve kterých je rozhodováno rozsudkem ve věci samé nebo je-li 

incidenční spor skončen smírem, vydá insolvenční soud o takovém smíru usnesení.
15

 

2.3.1 Rozhodovací činnost insolvenčního soudu 

Dle § 10 písm. a) InsZ v rámci své rozhodovací činnosti insolvenční soud vydává 

rozhodnutí, jejichž vydání zákon ukládá nebo předpokládá. 

                                                 

14
 Srov. ustanovení § 2483 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

15
 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014. Glosátor. ISBN 978-80-

87576-80-9, str. 43 
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Insolvenční správce je ovlivněn rozhodovací činností soudu od samého počátku jeho 

působení v konkrétním insolvenčním řízení, neboť IS do funkce ustanovuje insolvenční 

soud (§ 25 InsZ) dle seznamu insolvenčních správců vedeného Ministerstvem 

spravedlnosti (dále také „ministerstvo“), jak je uvedeno v ustanovení 

§ 21 odst. 1 InsZ. 

Osobu insolvenčního správce určí předseda soudu vydáním opatření. Toto opatření 

nemá povahu rozhodnutí, má písemnou formu a je založeno do insolvenčního spisu 

(§ 4 vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenční řízení). Na základě vydaného opatření je 

vydáno rozhodnutí o úpadku dle § 136 InsZ. Součástí rozhodnutí je výrok, jímž je IS 

ustanoven do funkce. 

Pokud IS řádně neplní své povinnosti nebo pokud nepostupuje při výkonu své funkce 

s odbornou péčí či závažně porušil důležitou povinnost, která mu byla uložena zákonem 

nebo soudem, může soud IS funkce zprostit, a to buď na návrh věřitelského orgánu nebo 

dlužníka, nebo i bez tohoto návrhu (§ 32 InsZ). 

Dále soud rozhoduje o odvolání insolvenčního správce z funkce. Insolvenční správce 

může být z funkce odvolán, pokud jsou zde důležité důvody, které ovšem na rozdíl 

od zproštění nevycházejí z porušení povinností. Insolvenční soud může odvolat IS 

na jeho návrh nebo na návrh věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu. Stejně soud 

postupuje v případě, že insolvenčnímu správci zaniklo ze zákona právo vykonávat 

činnost nebo mu toto právo bylo pozastaveno podle zákona o insolvenčních správcích. 

Insolvenční soud IS z funkce odvolá, pokud mu bylo zrušeno povolení nebo pokud mu 

zaniklo právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost IS na základě rozhodnutí 

Ministerstva spravedlnosti dle zákona o insolvenčních správcích (§ 31 InsZ). 

Pokud soudu není zákonem explicitně uložena povinnost správce odvolat, ale záleží 

na jeho uvážení, proběhne odvolání zpravidla po slyšení IS (§ 31 odst. 1 a 3 InsZ). 

Obdobně soud postupuje, pokud má být insolvenční správce své funkce zproštěn 

(§ 32 odst. 1 InsZ). 
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2.3.2 Dohlédací činnost insolvenčního soudu 

Ohniskem vztahu mezi insolvenčním správcem a insolvenčním soudem je dohlédací 

činnost soudu. MARŠÍKOVÁ
16

 i HÁSOVÁ
17

 shodně uvádějí, že dohlédací činnosti 

soudu podléhají kromě insolvenčního správce také dlužník, věřitelé a likvidátor 

dlužníka. Postup státního zastupitelství je uskutečňován mimo dohlédací činnost 

insolvenčního soudu. 

Věcný rozsah dohlédací činnosti je uveden v § 11 InsZ. Insolvenční soud tak svou 

činností řídí insolvenční řízení, například prostřednictvím vydávání opatření k zajištění 

účelu insolvenčního řízení, ukládání povinností procesním subjektům řízení, apod. 

Konkrétně jsou oprávnění insolvenčního soudu v rámci jeho dohlédací činnosti vůči 

insolvenčnímu správci specifikována v odst. 2 výše uvedeného ustanovení, ve kterém 

stojí: „Insolvenční soud je oprávněn vyžadovat od insolvenčního správce zprávy 

a vysvětlení o jeho postupu, nahlížet do jeho účtů a konat potřebná šetření. Je oprávněn 

dávat insolvenčnímu správci pokyny a uložit mu, aby si vyžádal k určitým otázkám 

stanovisko věřitelského výboru.“ 

Součástí činnosti dohlédací je také činnost rozhodovací. Rozhodnutím vydaným 

insolvenčním soudem v rámci jeho dohlédací činnosti je například vydání usnesení, 

ve kterém soud uděluje insolvenčnímu správci souhlas s prodejem majetku patřícího 

do majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu
18

. 

Proti rozhodnutí vydaného v rámci dohlédací činnosti soudu není odvolání v zásadě 

přípustné, zákon však stanovuje výjimky (§ 91 InsZ). Ve vztahu k insolvenčnímu 

správci je takovou výjimkou například možnost odvolání se proti rozhodnutí 

o ustanovení insolvenčního správce dle § 26 InsZ. 

Z  výše uvedeného jasně vyplývá, že insolvenční správce není vázán pouze zákonem, 

nýbrž je při výkonu své funkce podřízen také insolvenčnímu soudu. 

                                                 

16
 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014. Glosátor. ISBN 978-80-

87576-80-9, str. 43 
17

 HÁSOVÁ, Jiřina a MORAVEC, Tomáš. Insolvenční řízení. V Praze: C.H. Beck, 2013. Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-459-9, s. 12 
18

 tamtéž 



16 

Dohled nad činností IS vykonává v rámci konkrétního insolvenčního řízení insolvenční 

soud. Pravomoc soudu vychází z insolvenčního zákona. Kromě insolvenčního soudu je 

k dohledu nad činností IS příslušné Ministerstvo spravedlnosti na základě zákona 

o insolvenčních správcích.
19

 

Podrobná právní úprava dohledu soudu nad činností insolvenčního správce je nezbytná, 

neboť neexistuje žádná komora insolvenčních správců zřízená zákonem, jež by měla 

tento dohled na starosti, jak je tomu v jiných právnických profesích.
20

 V současné době 

existuje pouze Asociace insolvenčních správců, což je dobrovolná organizace. Ta plní 

spíše funkci vzdělávací a informační. 

Neexistence oficiální komory insolvenčních správců je dle autorky diplomové práce 

velkou mezerou v zákoně. Jedním z cílů zákonodárce v připravované novele zákona, je 

odlehčení zahlceným
21

 insolvenčním soudům. Zákonodárce se zaměřuje především 

na přenesení některých povinností náležejících v současné době insolvenčním soudům 

na insolvenčního správce. Jedná se například o vedení přezkumu v případě řešení 

úpadku oddlužením, kdy nyní je přezkumné jednání vedeno před insolvenčním soudem. 

V budoucnu by měl provádět přezkum pouze insolvenční správce. 

Zřízením profesní komory insolvenčních správců, by také bylo odlehčeno insolvenčním 

soudům, neboť by dohled nad činností insolvenčního správce vykonávala mimo soudů 

zmíněná komora v rámci samosprávy. Insolvenční soudy by však nemohly být zbaveny 

povinnosti dohledu úplně, neboť je takového dohledu potřeba pro řádný průběh 

insolvenčního řízení. Ministerstvo spravedlnosti by vykonávalo státní dohled, jak je 

tomu například v případě soudních exekutorů dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. 

                                                 

19
 Ministerstvo v rámci své činnosti organizuje zkoušky insolvenčních správců (§ 24 zákona o 

insolvenčních správcích). Dále kontroluje, zda insolvenční správci stále splňují podmínky pro výkon 

činnosti insolvenčního správce (§ 36 zákona o insolvenčních správcích). Je také oprávněno sledovat, zda 

se IS nedopustil správního deliktu. Pokud ano, je ministerstvo oprávněno vést proti insolvenčnímu 

správci správní řízení, na jehož základě může být insolvenčnímu správci udělena sankce (§ 36b a 36c 

zákona o insolvenčních správcích). 
20

 Advokátní komora, Exekutorská komora i Notářská komora jsou všechny zřízeny zákonem 

a vykonávají dohled nad činností advokátů, soudních exekutorů a notářů. Příslušníci zmíněných profesí 

jsou povinni být členy těchto komor, jinak by nebyli oprávněni vykonávat dané povolání. 
21

 Jednání a dokumenty; sněmovní tisky: sněmovní tisk 785/0, část č. 1/6; novela z. - insolvenční 

zákon. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/doc/00/12/61/00126107.pdf, str. 151 

http://www.psp.cz/doc/00/12/61/00126107.pdf
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Trojí dohled nad činností insolvenčních správců by napomohl k odstranění možné 

korupce v insolvenčním řízení, o což Ministerstvo spravedlnosti ve svém vládním 

návrhu novely insolvenčního zákona rovněž usiluje.
22

 

Zřízení komory insolvenčních správců by bylo prospěšné i pro insolvenční správce. 

Existoval by zde subjekt, jež by prosazoval zájmy insolvenčních správců, aktivně 

by se zasazoval o jejich ochranu
23

, a to oficiální cestou na základě zákonného zmocnění. 

2.3.3 Incidenční spory 

Incidenčním sporem se dle dikce § 2 písm. d) InsZ rozumí takový spor, který byl 

vyvolán insolvenčním řízením, je insolvenčním zákonem označen za spor incidenční 

a je projednáván v rámci insolvenčního řízení. MARŠÍKOVÁ v této souvislosti 

doplňuje, že incidenční spor je veden výlučně před věcně a místně příslušným 

insolvenčním soudem v rámci insolvenčního řízení, tedy o incidenčním sporu rozhoduje 

totožný insolvenční soud před kterým je vedeno dané insolvenční řízení
24

. 

Dalším společným znakem pro všechny incidenční spory je, že účastníky takového 

sporu jsou účastníci insolvenčního řízení a insolvenční správce, který ale není 

povinným účastníkem takového sporu. Výsledek incidenčního sporu pak bývá 

uplatnitelný jen v insolvenčním řízení. Zpravidla platí, že v incidenčních sporech není 

možné pokračovat po skončení insolvenčního řízení, výjimky stanovuje  

§ 159 odst. 4-6 InsZ, kdy se stranou sporu místo IS stává dlužník nebo věřitel.
25

 

Druhy incidenčních sporů jsou specifikovány v ustanovení § 159 odst. 1 InsZ. 

MARŠÍKOVÁ se ve svém komentáři k insolvenčnímu zákonu rozchází s názorem 

Nejvyššího soudu. Ten uvádí, že incidenční spory jsou v ustanovení § 159 odst. 1 InsZ 

                                                 

22
 Srov. Jednání a dokumenty; sněmovní tisky: sněmovní tisk 785/0, část č. 1/6; novela z. - insolvenční 

zákon. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2016-11-18]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/doc/00/12/61/00126107.pdf 
23

 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2013. ISBN 978-80-7478-002-8, str. 336 
24

 Výjimku upravuje ustanovení § 160 odst. 2 InsZ, v případě, že by hrozily průtahy v insolvenčním 

řízení, přikáže předseda insolvenčního soudu incidenční spor k projednání jinému soudci insolvenčního 

soudu. 
25

 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014. Glosátor. ISBN 978-80-

87576-80-9, str. 275-277 

http://www.psp.cz/doc/00/12/61/00126107.pdf
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uvedeny taxativně, kdežto MARŠÍKOVÁ je považuje pouze za základní výčet 

incidenčních sporů.
26

 

Rozdílnost v názorech na danou problematiku dle autorky diplomové práce způsobuje 

znění ustanovení § 159 odst. 1 písm. h) InsZ. To považuje za incidenční spory také 

„další spory, které zákon označí jako spory incidenční“.
27

 Dalším pak je následující 

ustanovení § 159 odst. 2 InsZ, dle kterého pro ostatní spory vzniklé v souvislosti 

s insolvenčním řízením a jejichž účastníkem je insolvenční správce, nelze ustanovení 

o incidenčních sporech použít, z čehož jasně vyplývá, že daná právní úprava se vztahuje 

pouze na spory incidenční. Nejvyšší soud tak implicitně dovodil, že ustanovení 

§ 159 InsZ vypočítává incidenční spory taxativně. Nicméně dle názoru autorky této 

práce jsou druhy incidenčních sporů v § 159 InsZ uvedeny demonstrativně, kdy 

taxativní výčet incidenčních sporů lze nalézt v právním předpise jako celku. 

Incidenční spor je projednáván ve shodě se zásadami a ustanoveními 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Není-li to možné, použijí se přiměřeně 

ustanovení zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (§7 InsZ). 

Ustanovení § 85 InsZ o jednání v insolvenčním řízení se nepoužije. 

Výše uvedené vychází z dikce § 160 InsZ, kdy incidenční spor je projednán a rozhodnut 

na základě návrhu oprávněné osoby a je podaný ve formě žaloby. Incidenční spor má 

stejnou povahu jako sporné řízení v občanskoprávních věcech. Insolvenční soud 

v takovém případě vystupuje v roli nezávislé třetí osoby, jež rozhoduje o právech 

a povinnostech účastníků řízení, tedy žalobce a žalovaného (§ 90 OSŘ). 

Jak již bylo uvedeno na začátku této kapitoly, není nutné, aby účastníkem incidenčního 

sporu byl vždy insolvenční správce. V případě, že účastníkem je, může být na straně 

žalující i žalované. Žalobcem je například ve sporech vedených na základě odpůrčí 

žaloby, ta směřuje proti neúčinným právním úkonům dlužníka, podrobněji 

                                                 

26
 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014. Glosátor. ISBN 978-80-

87576-80-9, str. 275-277, srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.9.2014, sp.zn. 33 

Cdo 4048/2013 
27

 Srov. např. § 179, § 186 a § 233 odst. 3 InsZ 
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viz kapitola 2.4.3. V případě sporů o pravost, výši nebo pořadí přihlášených 

pohledávek, může být jak na straně žalující, tak na straně žalované. 

Ustanovením, které si zasluhuje zvláštní pozornost, je § 186 InsZ. Ten poukazuje 

na specifičnost vztahu insolvenčního správce a insolvenčního soudu. Během 

insolvenčního řízení může dojít k situaci, že byla pohledávka přihlášeného věřitele 

uspokojena nebo zanikla jiným způsobem. Jestliže věřitel nevezme přihlášku takové 

pohledávky zpět a insolvenční soud se o výše uvedených skutečnostech dozví, vydá 

v rámci své dohlédací činnosti usnesení, ve kterém rozhodne o ukončení účasti věřitele 

v daném insolvenčním řízení. Jelikož proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné, 

jedinou obranou věřitele je podání žaloby na určení. Z logiky věci vyplývá, že žaloba 

nemůže být směřována proti insolvenčnímu soudu, ale zároveň musí být proti nějaké 

osobě vedena. Dle § 186 odst. 2 InsZ je takovou osobou právě insolvenční správce. 

Dalším takovým ustanovením je § 203a InsZ. V pochybnostech, zda přihlášená 

pohledávka jako pohledávka za majetkovou podstatou, pohledávkou postavenou 

na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou či pohledávkou, která se insolvenčním 

řízení neuspokojuje, jí je i ve skutečnosti, může insolvenční soud i bez návrhu vyzvat 

takového věřitele k podání žaloby na určení proti insolvenčnímu správci. 

Z hlediska právní úpravy insolvenčního řízení a jeho účelu je vhodné zamyšlení, zda by 

u obou výše popsaných případů nebylo příhodnější, aby dané problémy byly řešeny 

prostřednictvím řízení nesporného. 

Z povahy výše uvedených řízení již jasně vyplývá, že účast insolvenčního správce není 

nezbytná, neboť insolvenční soud mohl rozhodnout v dané věci z vlastní iniciativy a bez 

přičinění insolvenčního správce. Právní úprava, která by místo výše uvedených 

rozhodnutí rovnou umožnila insolvenčnímu soudu zahájit nesporné řízení o určení, zda 

daná pohledávka skutečně zanikla či zda je přihlašovaná pohledávka skutečně 

pohledávkou za majetkovou podstatou, by jistě byla vhodnější i z důvodu účelu 

insolvenčního řízení, kterým je co nejvyšší uspokojení věřitelů dlužníka. 
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V případě, že je insolvenční správce zbytečně v postavení žalovaného v incidenčním 

sporu, vznikají mu náklady z tohoto sporu, jež jsou dle MARŠÍKOVÉ pohledávkami 

za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2 písm. k)
28

, čímž je vlastně poškozována 

majetková podstata a především jsou kráceni věřitelé, kdy je částka určená k rozvrhu 

zmenšena o tyto náklady. 

Povinnost zahájení řízení ex offo insolvenčním soudem dle zásady oficiality zároveň 

nevylučuje možnost zahájení řízení na návrh. Navrhovatelem by v takovém případě byl 

insolvenční správce, odpůrcem dotčený věřitel. 

Výsledkem takového nesporného řízení by bylo deklaratorní rozhodnutí, které by 

potvrdilo či vyvrátilo existenci pohledávky. Věřitel by měl možnost podat proti danému 

rozhodnutí odvolání. Pokud by tak neučinil, insolvenční soud by mohl vydat rozhodnutí 

o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení, proti němuž ani v platné právní úpravě 

není odvolání přípustné. 

V současné době jsou insolvenční soudy přehlceny, jak již bylo zmíněno v přechozí 

kapitole, a tato právní úprava by soudům zjednodušila práci v tom směru, že by mohly 

uplatnit zásadu vyšetřovací a řídit dané řízení dle svého uvážení, samozřejmě s ohledem 

na platné právní předpisy. Výše uvedené incidenční spory by dle názoru autorky byly 

současně projednány rychleji, neboť by zde nebyl žalovaný insolvenční správce, který 

by měl lhůtu danou soudem pro vyjádření se k žalobě, čímž by se opět šetřil účel 

insolvenčního řízení. 

Incidenční spory se objevují v průběhu celého insolvenčního řízení. Vybrané incidenční 

spory
29

 jsou zmíněny v kapitole 4 u jednotlivých fází insolvenčního řízení. 

  

                                                 

28
 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014. Glosátor. ISBN 978-80-

87576-80-9, str. 281 
29

 S ohledem na vymezené téma diplomové práce se jedná o ty incidenční spory, ve kterých má 

významnou roli právě insolvenční správce. 
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2.4 Insolvenční správce a dlužník 

Současná právní úprava výslovně nedefinuje pojem dlužník. Jeho význam je potřeba 

implicitně dovodit z ustanovení § 1721 OZ, které definuje závazek, a to následovně: 

„Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku 

a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.“ 

Dlužníkem se tedy rozumí taková osoba, která má dluh vůči věřiteli a je povinna jej 

věřiteli uhradit. 

V následujících podkapitolách je pojednáváno o vztahu insolvenčního správce 

a dlužníka. V první podkapitole je popsán vztah přímý, tedy kdy insolvenční správce 

jedná přímo s dlužníkem. V podkapitolách věnujících se neplatnosti a neúčinnosti 

právního jednání dlužníka je potřeba tento vztah dovodit implicitně, neboť nemusí dojít 

k přímé konfrontaci IS a dlužníka, ale jedná se spíše o ty případy, kdy IS jedná 

za dlužníka, i bez jeho vědomí, na základě zákonného zmocnění. 

2.4.1 Součinnost dlužníka s insolvenčním správcem 

Při definici vztahu insolvenčního správce a dlužníka je nutné vycházet z ustanovení 

§ 210 odst. 1 InsZ, kde je stanovena povinnost dlužníka poskytnout správci všestrannou 

součinnost při zjišťování majetkové podstaty. Tato povinnost je dále specifikována 

například v § 211 InsZ, kde je dlužníku uloženo předložit seznam majetku zároveň 

s insolvenčním návrhem, pokud tak neučiní, je povinen tento seznam přeložit 

insolvenčnímu správci dle jednoho z výroků v rozhodnutí o úpadku 

(§ 136 odst. 1 písm. g) InsZ). 

Vztahy mezi dlužníkem a správcem jsou značně ovlivňovány činností soudu, kdy soud 

plní již jednou zmiňovanou činnost dohlédací. Například v případě, že je dlužník 

nekontaktní, a správce tak nemá k dispozici žádné materiály, ze kterých by mohl 

vycházet při zjišťování majetku dlužníka, může insolvenčnímu soudu navrhnout 

předvolání dlužníka k prohlášení o majetku dle § 214 InsZ. 

Dle § 212 InsZ je dlužník povinen „umožnit insolvenčnímu správci přístup na všechna 

místa, kde má umístěn majetek náležející do majetkové podstaty“. Pokud tak neučiní, 

obrátí se insolvenční správce na insolvenční soud s návrhem, aby soud nařídil prohlídku 
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bytu, sídla a jiných místností dlužníka, ke kterým si na základě rozhodnutí soudu může 

IS zjednat přístup. 

Pokud dlužník řádně nespolupracuje s IS, jak je jeho zákonná povinnost, a maří tím tak 

účel insolvenčního řízení, může být potrestán zákazem činnosti nebo odnětím svobody 

na šest měsíců až tři léta dle § 225 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
30

 Trestným 

činem je také nedodržení již výše zmíněné povinnosti, a to prohlášení o majetku 

dle § 227 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, za tento trestný čin může být pachatel 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

Dle § 229 odst. 3 písm. c) InsZ přechází po prohlášení konkursu dispoziční oprávnění 

nakládat s majetkovou podstatou na IS, kdy dle § 40 InsZ IS jedná svým jménem 

na účet dlužníka. S dispozičním oprávněním jsou spojena jistá práva, která původně 

náležela dlužníku. Jedná se například o právo nakládat s majetkovou podstatou, 

se kterým je spojen také výkon práv a povinností spojených s majetkovou podstatou, 

které do rozhodnutí o prohlášení konkursu náleželo dlužníku (§ 246 odst.1 InsZ). Dále 

je pouze IS oprávněn vymáhat nároky dlužníka, pokud by byl návrh podán jinou 

osobou, byl by soudem zamítnut (§249 odst. 1 InsZ). 

Dalšími oprávněními, která v době po prohlášení konkursu přecházejí z dlužníka 

na insolvenčního správce, jsou například plnění ze smlouvy o vzájemném plnění 

dle § 253 InsZ. Insolvenční správce může požadovat vrácení věci z uzavřené smlouvy 

o výpůjčce i před skončením stanovené doby zapůjčení dle § 255 InsZ. Dále je IS 

oprávněn vypovědět nebo odstoupit od nájemní smlouvy dle § 256 a 258 InsZ. Stejný 

postup zákon stanovuje v § 259 InsZ, který opravňuje IS vypovědět nebo odstoupit 

od leasingové smlouvy a smlouvy o koupi najaté věci. 

                                                 

30
 Trestný čin porušení povinnosti v insolvenčním řízení se nevztahuje pouze na porušení povinnosti 

dlužníkem, ale i na další osoby, které ztěžují výkon funkce IS. Dle názoru autorky by takto postižené 

mohly být také osoby uvedené v § 43 InsZ, tedy osoby, jež jsou povinny poskytnout IS řádnou 

součinnost. Dle publikace KISLINGEROVÁ, Eva, RICHTER, Tomáš a SMRČKA, Luboš. Insolvenční 

praxe v České republice: v období 2008-2013. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice ekonomie. 

ISBN 978-80-7400-497-1, str. 74, nesmí být při aplikaci trestního zákoníku zapomínáno na základní 

zásadu trestního práva, a to zásadu subsidiarity trestní represe, kdy by mělo být trestní právo aplikováno 

až jako ultima ratio, tedy pokud prostředky ochrany práv a svobod jiných odvětví nejsou účinné. 
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Insolvenční správce má ve vztahu k dlužníku povinnost vyzvat jej, aby se vyjádřil 

k přihlášeným pohledávkám, jak je stanoveno v § 188 odst. 1 InsZ. IS splnění této 

povinnosti doloží insolvenčnímu soudu.
31

 

2.4.2 Neplatnost právního jednání dlužníka 

Insolvenční zákon neplatné právní jednání nedefinuje, je tedy potřeba vycházet 

z definice, kterou uvádí občanský zákoník v ustanoveních § 580 – 582. Dle OZ 

se neplatným právním jednáním rozumí takové jednání, které se příčí dobrým mravům 

nebo odporuje zákonu. Neplatného právního jednání je možné se dovolat také v tom 

případě, že má být plněno něco nemožného. Pokud jednala osoba, která k takovému 

jednání není způsobilá a která není plně svéprávná, je takové jednání neplatné. Obdobně 

není možné, aby bylo platné právní jednání osoby v dušení poruše. Neplatným je 

i takové jednání, které bylo učiněno ve formě odporující zákonu nebo ujednání stran. 

Insolvenční zákon obecnou úpravu neplatného právního jednání upřesňuje. 

V insolvenčním řízení je řešena pouze neplatnost právního jednání, které se týká 

majetku nebo závazků dlužníka. 

Neplatnosti právního jednání se věnují ustanovení § 231 a násl. InsZ. V průběhu 

insolvenčního řízení je k rozhodnutí o neplatnosti právního jednání týkajícího se 

majetku nebo závazků dlužníka příslušný pouze insolvenční soud. Pokud o takové 

neplatnosti rozhodl jiný soud nebo orgán, není insolvenční soud takovým rozhodnutím 

vázán. Dovolat se neplatnosti právního jednání může insolvenční správce. 

V případě, že o neplatnosti právního jednání bylo soudem nebo jiným orgánem 

rozhodnuto před zahájením insolvenčního řízení, považuje se takové jednání za neplatné 

i v průběhu insolvenčního řízení. 

Byla-li pravomocným rozhodnutím zjištěna neplatnost právního jednání, je insolvenční 

správce povinen vydat majetkový prospěch získaný takovým jednáním. IS může vydání 

odmítnout, pokud majetková podstata obohacena nebyla, nebo je-li vyžadováno více, 

                                                 

31
 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014. Glosátor. ISBN 978-80-

87576-80-9, s. 323 
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než jaké bylo skutečné obohacení. Proti odmítnutí může oprávněná osoba podat 

u insolvenčního soudu do 30 dnů vylučovací žalobu. Jedná se o incidenční spor 

dle § 159 odst. 1 písm. b) InsZ. 

O incidenční spor půjde také v tom případě, že došlo ke zpeněžení plnění, jehož se týká 

neplatné právní jednání. V takovém případě bude napadána platnost takto uzavřených 

smluv. Žalobu je možné podat pouze do skončení insolvenčního řízení. 

Neplatnými jsou smlouvy, které dlužník uzavřel po podání insolvenčního návrhu 

se svým manželem a které se dotýkají jejich společného jmění v tom smyslu, že je 

dlužníkův majetek a tím celá majetková podstata krácena. Takovými smlouvami 

insolvenční zákon rozumí například smlouvu o zúžení rozsahu SJM, smlouvy 

o rozšíření rozsahu SJM, pokud tento majetek původně náležel pouze dlužníku, apod. 

Jestliže se takovéto jednání týká nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí, je 

IS povinen podat k určenému katastrálnímu pracovišti návrh na vklad o změně práv 

(§ 269 InsZ). 

2.4.3 Neúčinnost právního jednání dlužníka 

Na rozdíl od neplatného právního jednání je neúčinnost právního jednání dlužníka 

definována přímo insolvenčním zákonem, a to v ustanoveních § 235 a násl. Pokud 

dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo jsou jeho jednáním někteří věřitelé 

zvýhodněni na úkor jiných, jedná se o neúčinné právní jednání. 

Proti neúčinnému právnímu jednání dlužníka může podat odpůrčí žalobu pouze 

insolvenční správce, a to i když není osobou s dispozičním oprávněním. Pokud je veden 

v téže věci spor na základě odpůrčí žaloby jiné osoby, není možné v takovém řízení 

po dobu trvání insolvenčního řízení pokračovat. Podáním odpůrčí žaloby insolvenčním 

správcem je zahájen incidenční spor dle § 159 odst. 1 písm. d) InsZ. Lhůta pro podání 

takové žaloby je jeden rok ode dne, kdy nastaly účinky spojené s rozhodnutím 

o úpadku. Není-li žaloba podána včas, odpůrčí nárok zanikne. Plnění vymožené 

na základě pozitivního pravomocného rozhodnutí insolvenčního soudu, náleží 

do majetkové podstaty. 
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Bylo-li plnění z neúčinného právního jednání dlužníka vzájemné, je insolvenční správce 

povinen vydat protiplnění oprávněným osobám, avšak až poté, co tyto osoby vydaly 

plnění do majetkové podstaty. Není-li plnění poskytnuté těmito osobami dlužníku 

v majetkové podstatě rozpoznatelné nebo se v ní nenachází, považuje se pohledávka jim 

takto vzniklá za přihlášenou pohledávku a bude uspokojována společně s ostatními. 

Neúčinné právní jednání dlužníka bez přiměřeného protiplnění nebo zvýhodňující 

právní jednání se za toto považují pouze v případě, že byly učiněny dlužníkem v úpadku 

nebo pokud takového jednání vedlo k dlužníkovu úpadku. 

Právním jednáním bez přiměřeného protiplnění se rozumí takové jednání, které dlužník 

poskytl bezplatně nebo za cenu nižší než je obvyklá. 

Zvýhodňujícím právním jednáním je takové právní jednání, v jehož důsledku byl 

některý věřitel uspokojen více, než by mu příslušelo a bylo tak provedeno na úkor 

ostatních věřitelů. Takovéto zvýhodnění zároveň zakládá trestní odpovědnost dlužníka 

dle § 223 trestního zákoníku. 

2.5 Insolvenční správce a věřitelé 

Již ze zásad insolvenčního řízení uvedených v § 5 InsZ jasně vyplývá zásadní postavení 

věřitelů v insolvenčním řízení, neboť se všechny týkají zájmu, postavení, práv 

a povinností věřitelů. Věřitelé působí v insolvenčním řízení prostřednictvím 

věřitelských orgánů, kterými jsou dle § 46 InsZ schůze věřitelů, věřitelský výbor 

a zástupce věřitelů.
32

 Těm je insolvenční správce povinen poskytovat součinnost 

nezbytnou k řádnému výkonu jejich funkce, jak je uvedeno v § 36 odst. 2 InsZ. 

Součinnost je poskytována například účastí IS na jednání věřitelského výboru na jeho 

žádost či prostřednictvím písemných zpráv o stavu insolvenčního řízení, které je IS 

povinen podávat nejméně jednou za tři měsíce jak věřitelským orgánům, tak 

insolvenčnímu soudu. 

  

                                                 

32
 HÁSOVÁ, Jiřina a MORAVEC, Tomáš. Insolvenční řízení. V Praze: C.H. Beck, 2013. Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-459-9, s. 16 
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V insolvenčním řízení rozlišujeme věřitele s následujícím typem pohledávek: 

- se zajištěnými pohledávkami (zajištění věřitelé), 

- s pohledávkami za majetkovou podstatou, 

- s pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, 

- s pohledávkami nezajištěnými (nezajištění věřitelé) 

- s podmíněnými pohledávkami a 

- věřitele s podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků nebo členů 

dlužníka vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo družstvu. 

V následujících podkapitolách jsou rozebrány práva a povinnosti insolvenčního správce 

ve vztahu k věřitelským orgánům. Problematice zajištěných věřitelů se autorka 

podrobněji věnuje v kapitole 4.3. 

2.5.1 Schůze věřitelů 

Ustanovení § 29 InsZ je jedním ze zásadních ustanovení ovlivňující vztah IS 

a věřitelských orgánů, zde konkrétně schůze věřitelů. Dle tohoto paragrafu je schůze 

věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, oprávněna odvolat usnesením 

insolvenčního správce z funkce a ustanovit do funkce správce nového. Ustanovení 

nového správce musí potvrdit insolvenční soud. Tato zákonná úprava má za cíl posílit 

postavení schůze věřitelů jako věřitelského orgánu, s čímž souvisí také oprávnění 

schůze věřitelů odvolat IS bez udání důvodu. 

Usnesení o odvolání IS z funkce je přijato, pokud pro něj hlasovala alespoň polovina 

všech přihlášených věřitelů, kteří mají právo hlasovat, kdy na každou 1 Kč pohledávky 

připadá jeden hlas (§49 odst. 1 InsZ). Insolvenční soud nemá možnost rozhodnout 

v rozporu s takovým usnesením. 

Rozhodnutí o hlasovacím právu věřitele, jehož pohledávka byla popřena insolvenční 

správcem, přísluší schůzi věřitelů. V případě, že schůze věřitelů těmto věřitelům 

hlasovací právo nepřizná, rozhodne o jejich hlasovacím právu insolvenční soud. 

Ten rozhoduje o hlasovacím právu také těch věřitelů, jejichž pohledávka zatím nebyla 

zjištěna nebo je sporná, a to jen na návrh dlužníka, insolvenčního správce nebo 

některého z věřitelů (§ 51 odst. 1 a 3 InsZ). Insolvenčnímu soudu nepřísluší potvrzovat 
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odvolání insolvenčního správce z funkce, může však o usnesení schůze věřitelů vydat 

deklaratorní rozhodnutí, ve kterém bude konstatováno, že na základě rozhodnutí schůze 

věřitelů byl dosavadní IS odvolán z funkce.
33

 

RICHTER
34

 ve své učebnici Insolvenční právo srovnává vedení solventní a nesolventní 

společnosti. Dle jeho názoru původní právní úprava, tj. zákon č. 328/1991 Sb., 

o konkursu a vyrovnání, neumožňovala zásah trhu do konkursního řízení a konkursní 

správce byl ustanoven toliko na základě úředního rozhodnutí, což nebylo z hlediska 

věřitelů vyhovující řešení.
35

 Ustanovení § 29 InsZ naopak umožňuje působení trhu 

při výběru správce, čímž ovšem není omezena a dotčena veřejnoprávní regulace výkonu 

jeho funkce. Ta je dána především dle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 

správcích.
36

 

Nutnost zachování možnosti ustanovení IS insolvenčním soudem RICHTER spatřuje 

ve specifičnosti insolvenčního řízení jako takového a to především ze tří důvodů. 

Prvním z nich je nemožnost ustanovení IS již od počátku insolvenčního řízení tržním 

mechanismem, neboť ne všichni věřitelé v okamžiku vydání usnesení o úpadku 

dlužníka musí být známi, z čehož vyplývá nezbytnost ustanovení insolvenčního správce 

úředním rozhodnutím.
37

 

Dalším důvodem může být stav věřitelů, kteří rezignují na volbu insolvenčního správce, 

případně na jeho kontrolu prostřednictvím věřitelských orgánů, čímž by insolvenční 

správce vykonával svou funkci bez jakéhokoliv dohledu. Posledním důvodem pak je 

vyvarovat se v co nejvíce možných případech zpronevěry majetku ze strany 

insolvenčního správce.
38
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I přes výše uvedené je dle názoru autorky tato právní úprava neúplná, neboť v praxi 

může doházet k jejímu zneužívání. RICHTER vychází z právní úpravy platné 

k 1.1.2008, kdy ještě nebyl zaveden tzv. „kolový systém“ přidělování případů 

jednotlivým insolvenčním správcům. Podrobněji k systému přidělování případů 

insolvenčním správcům viz kapitola 3.1.1. 

s čímž souvisí také oprávnění schůze věřitelů odvolat IS bez udání důvodu. 

Oprávnění schůze věřitelů odvolat insolvenčního správce bez udání důvodu vnímá 

autorka negativně, neboť toto oprávnění dává prostor možnému korupčnímu prostředí. 

Věřitel, který v insolvenčních řízeních vystupuje pravidelně a má obvykle dostatečný 

počet hlasů pro odvolání IS, může být smluven s konkrétním insolvenčním správcem, 

kterému při každé možné příležitosti „přihraje“ případ. Tím zároveň dochází 

k obcházení zákona, a to konkrétně ustanovení § 25 odst. 2 InsZ, kdy mohou být někteří 

insolvenční správci zvýhodňováni na úkor ostatních a smysl daného ustanovení, kterým 

je přidělování jednotlivých případů insolvenčním správcům na základě rotačního 

principu, není naplněn. 

Jistou obranou je v tomto případě ustanovení § 29 odst. 2 InsZ, kdy usnesení schůze 

věřitelů o ustanovení nového IS do funkce potvrzuje insolvenční soud. Toto usnesení 

nepotvrdí v případě, že IS nesplňuje podmínky uvedené v § 21 až 24 a § 25 odst. 3 InsZ. 

Především podmínka nepodjatosti IS uvedená v § 24 InsZ může těmto nekalým 

praktikám zabránit. 

Sporným se autorce ovšem také jeví odvolání IS schůzi věřitelů, která nejblíže následuje 

po přezkumném jednání. Pokud nebylo rozhodnutí o úpadku spojeno s rozhodnutím 

o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, je osobou s dispozičním oprávněním stále 

dlužník a náplní práce IS tak byl pouze přezkum přihlášek pohledávek dle § 188 InsZ 

a zjišťování majetkové podstaty dle § 209 InsZ. Hlavní náplní práce insolvenčního 

správce je nakládání s majetkovou podstatou a její správa, v tomto případě daný správce 

ani nemohl vykonávat vše, co s jeho funkcí souvisí. 

Autorka respektuje úmysl zákonodárce posílit vliv schůze věřitelů na insolvenční řízení, 

nicméně dle jejího názoru si současná právní úprava odporuje. Na jednu stranu je zde 

snaha, aby věřitelé mohli ovlivnit volbu IS. Na druhou stranu zde figuruje ustanovení 
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§ 25 odst. 2 InsZ, které má za cíl, aby byly případy insolvenčním správcům přidělovány 

na základě rotačního principu, a tím byla posílena jistota insolvenčních správců, že jim 

budou insolvenční případy přidělovány. Současná právní úprava by tak měla být 

změněna v tom smyslu, že by měl zákonodárce zvážit, které z popsaných dvou variant 

dá přednost, zda posílení vlivu věřitelů nebo jistotě insolvenčního správce. 

2.5.2 Věřitelský výbor a zástupce věřitelů 

V případě, že je více než 50 přihlášených věřitelů, je schůze věřitelů povinna ustanovit 

věřitelský výbor (§ 56 odst. 1 InsZ), ve kterém mají být zastoupeni jak zajištění, tak 

nezajištění věřitelé (§57 odst. 1 InsZ). Dle § 58 odst. 1 InsZ: „Věřitelský výbor chrání 

společný zájem věřitelů a v součinnosti s insolvenčním správcem přispívá k naplnění 

účelu insolvenčního řízení.“ V § 58 odst. 2 InsZ je uveden demonstrativní výčet práv 

a povinností výboru. Mimo jiné je jeho činností dohled nad činností IS, poskytování 

podpory při činnosti IS, schvalování výše a správnosti hotových výdajů IS a nákladů 

spojených s udržováním a správou majetkové podstaty, aj. V případě, že nebyl 

ustanoven věřitelský výbor, vykonává jeho působnost insolvenční soud 

(§ 61 odst. 2 InsZ). 

Posledním věřitelským orgánem je zástupce věřitelů, který je zvolen schůzí věřitelů 

v případě, že není povinná volba věřitelského výboru. Práva a povinnosti zástupce 

věřitelů se shodují s právy a povinnostmi věřitelského výboru (§ 68 InsZ). 
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 Základní práva a povinnosti insolvenčního správce 3

Diplomová práce je zaměřena na postavení insolvenčního správce v průběhu 

insolvenčního řízení a na jeho práva a povinnosti z jeho funkce vyplývající. Na úvod 

této kapitoly je však nutné zmínit, za jakých podmínek vzniká fyzické či právnické 

osobě právo vykonávat činnost insolvenčního správce. 

V předchozí kapitole bylo pojednáváno o tom, že je insolvenční správce ustanoven 

do funkce ze seznamu insolvenčních správců insolvenčním soudem. Podrobnou právní 

úpravu obsahuje zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, který stanovuje 

podmínky pro vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce, úpravu týkající se 

seznamu insolvenčních správců, činnost hostujícího IS a dohled nad činností jak 

insolvenčního, tak hostujícího insolvenčního správce.
39

 

Aby mohla být osoba zapsána do seznamu insolvenčních správců, je nutné, aby jí 

vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce. Toto právo vzniká dnem nabytí 

právní moci povolení vykonávat činnost IS.
40

 Fyzická osoba je povinna podat návrh 

na vydání povolení dle podmínek stanovených v § 4 zákona č. 312/2006 Sb., 

o insolvenčních správcích. Návrh je podáván Ministerstvu spravedlnosti, které vydá 

povolení fyzické osobě, která splnila podmínky uvedené v § 6 zákona o insolvenčních 

správcích. Jedná se o způsobilost k právním úkonům, vysokoškolské magisterské 

vzdělání, bezúhonnost, tří letá odborná praxe ve stanovených oblastech či uzavření 

smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklé v souvislosti s výkonem funkce IS. 

Klíčovou podmínkou je splnění zkoušky insolvenčního správce dle § 24 zákona 

o insolvenčních správcích a dle vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších 

náležitostech zkoušek insolvenčních správců. 

Po získání povolení může IS podat návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční 

společnosti na vydání povolení pro výkon funkce v rámci této společnosti. Každá osoba 
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ve veřejné obchodní společnosti, které bylo vydáno povolení a jejímž prostřednictvím 

bude činnosti IS vykonávána, je ohlášeným společníkem.
41

 

Ze zákona vyplývá možnost pozastavení práva či zánik práva vykonávat činnost IS. 

Dále může dojít k pozastavení práva vykonávat činnost IS na základě rozhodnutí 

ministerstva. Ministerstvo spravedlnosti vykonává dohled nad insolvenčními správci 

a povolení pro výkon práva může zrušit.
42

 Podrobnější rozbor dané problematiky 

přesahuje rámec této práce a dále o ní nebude pojednáváno. 

3.1 Základní práva insolvenčního správce 

3.1.1 Zřizování provozoven insolvenčním správcem 

Jedním z práv insolvenčního správce je zřizování provozoven dle § 5a zákona 

o insolvenčních správcích, ty úzce souvisejí s ustanovením IS do funkce, jež provádí 

insolvenční soud, jak již bylo zmíněno v kapitole 2.3.1. O ustanovení IS do funkce 

a především o zřizování provozoven insolvenčním správcem je pojednáváno šířeji, 

neboť se k této problematice vztahuje podstatné rozhodnutí Ústavního soudu. 

Ustanovení IS do funkce se řídí ustanovením § 25 InsZ. Revizní novelou insolvenčního 

zákona č. 294/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014 získal insolvenční správce oprávnění 

zřizovat provozovny a byl zaveden tzv. „kolový systém“ přidělování případů, jenž 

se řídí § 25 odst. 2 InsZ. Dle tohoto ustanovení určí předseda insolvenčního soudu 

insolvenčního správce dle jeho pořadí určeného dnem zápisu jeho sídla nebo 

provozovny do příslušné části seznamu insolvenčních správců. Pro případ řešení úpadku 

konkursem je tento seznam vedený pro obvod daného krajského soudu, pro případ 

řešení úpadku oddlužením je příslušný seznam pro obvod okresního soudu, který 

je obecným soudem dlužníka. 

Podrobněji o sídle a provozovnách IS pojednává ustanovení 

§ 5a zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, jenž bylo do zákona přidáno 

již výše zmiňovanou revizní novelou zákona č. 294/2013 Sb. Dle zákona 
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o insolvenčních správcích může IS zřídit v každém obvodu okresního soudu jednu 

provozovnu. V obvodu krajského soudu může mít více provozoven, a pokud tomu tak 

je, je do seznamu vedeného pro obvod krajského soudu zapsána ta provozovna, u které 

jako první připojil prohlášení o odborném zaměření na řešení úpadku dlužníka 

konkursem. 

Na základě § 5a odst. 8 zákona o insolvenčních správcích, vydalo Ministerstvo 

spravedlnosti vyhlášku č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování 

sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat 

v provozovně. 1.8.2015 nabyla účinnosti novela této vyhlášky č. 101/2015 Sb., ve které 

byl změněn § 3, do kterého byl vložen odst. 2 v následujícím znění: „Úřední hodiny 

každé provozovny musí být stanoveny tak, aby insolvenční správce v každé provozovně 

zajišťoval činnosti podle §4. Úřední hodiny žádné provozovny nesmí být zároveň 

stanoveny na pracovní den, kdy insolvenční správce nebo ohlášený společník, je-li 

insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost, pravidelně zajišťuje činnost 

v sídle insolvenčního správce.“ 

Dále byl změněn § 4 odst. 2 vyhlášky: „Je-li insolvenční správce určen v insolvenčním 

řízení postupem podle § 25 insolvenčního zákona, je insolvenční správce nebo ohlášený 

společník, je-li insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost povinen svou 

nepřetržitou fyzickou přítomností v provozovně po celou dobu úředních hodin zajišťovat 

alespoň v provozovně umístněné v obvodu soudu rozhodného pro určení, a nemá-li 

takovou provozovnu, v nejbližší provozovně, činnosti bezprostředně související s tímto 

insolvenčním řízením, a to zejména 

a) shromažďováním podkladů pro insolvenční řízení, 

b) umožnění účastníkům insolvenčního řízení nahlédnout do seznamu přihlášených 

pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven, 

c) jednání s dlužníkem.“ 

Tato změna znamenala fakticky omezení insolvenčního správce ve výkonu jeho funkce, 

neboť, jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, hlavní náplní činnosti insolvenčního 

správce je zjišťování, správa a zpeněžení majetkové podstaty. Součástí jeho práce je tak 

navštěvování míst, ve kterých se nachází zpeněžovaná nemovitá věc či movité věci 
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náležející do majetkové podstaty. Uvedenou změnou byl v tomto značně omezen, neboť 

dle § 3 odst. 1 zmíněné vyhlášky byl povinen zajišťovat provoz jedné provozovny 

alespoň 6 hodin denně jeden den v týdnu. 

Zajímavá je také paralela s ustanovením § 190 odst. 2 InsZ, ve kterém je stanoveno, že 

se IS může na své nebezpečí a náklady nechat zastoupit u přezkumného jednání jinou 

osobou zapsanou do seznamu insolvenčních správců, a dále s ustanovením 

§ 410 odst. 1 InsZ, které říká, že v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením se může 

IS nechat zastoupit u přezkumného jednání na své nebezpečí a náklady jinou osobou. 

Jinými slovy je každý člověk bez ohledu na vzdělání a praxi v oboru oprávněn 

zastupovat IS u přezkumného jednání v případě řešení úpadku oddlužením. Pro řádné 

zajištění fungování provozovny IS bylo ovšem nutné, aby byl v provozovně po dobu 

úředních hodin přítomen insolvenční správce osobně. V provozovně je IS povinen 

zajišťovat, kromě výše uvedeného přijímání písemností, poskytování součinnosti, 

umožnění proplácení částek určených pro jednotlivé věřitele v rozvrhovém usnesení 

a evidování doby a důvody přechodného uzavření provozovny.
43

, 

Výše uvedené se jeví jako poměrně nesmyslný požadavek, když zákonodárce dává IS 

možnost nechat se zastoupit u přezkumného jednání, které je v insolvenčním řízení 

klíčové, zatímco správní orgán nutí insolvenčního správce, aby jednoduchou 

administrativní práci musel vykonávat sám, osobně a nemohl se nechat zastoupit jinou 

osobou. 

Uvedenou novelou vyhlášky zároveň došlo k omezení počtu provozoven insolvenčního 

správce na celkový počet 4 na jednoho insolvenčního správce či ohlášeného společníka 

ve veřejné obchodní společnosti.  

Proti citovaným ustanovením § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb. byl 

Ústavnímu soudu dne 24.7.2015 doručen návrh skupiny 21 senátorů na jejich zrušení. 

Navrhovatelé požadovali jejich zrušení především z toho důvodu, že tvůrci vyhlášky 

kladou na IS povinnosti, o kterých dopředu ví, že je IS nebude schopen plnit. Zároveň 
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zdůrazňují, že náplní funkce IS není nečinné setrvávání v provozovně, ale správa 

majetkové podstaty a účast na soudních jednáních. Ministerstvo spravedlnosti dle jejich 

názoru nahrazuje vůli zákonodárce, kterou bylo umožnit insolvenčním správcům 

zřizování provozoven, svou vlastní vůlí a to zcela opačnou, znemožnění zřizování 

provozoven IS. 

Navrhovatelé spatřují protiústavnost vyhlášky v porušení ustanovení  

čl. 79 odst.3 Ústavy
44

, neboť Ministerstvo spravedlnosti v tomto případě překročilo 

limity zákonného zmocnění například tím, že stanovilo vyhláškou novou povinnost IS, 

která nemá oporu v zákoně. Navrhovatelé jsou toho názoru, že vyhláška porušila také 

čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod: „Povinnosti mohou být ukládány toliko 

na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“
45

 

Nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 17/15 ze dne 9.2.2016 byla zrušena v ustanovení 

§ 3 odst. 2 vyhlášky věta druhá a v ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky byla vyškrtnuta 

slova: „svou nepřetržitou fyzickou přítomností“. 

Ústavní soud argumentoval tím, že pokud by vycházel pouze z dikce zmocňovací 

normy, Ministerstvo spravedlnosti by bylo oprávněno vydat vyhlášku s výše uvedeným 

obsahem, nicméně je potřeba vycházet nejen z doslovného ustanovení zákona, ale je 

nezbytné zároveň zkoumat cíl, který zákonodárce přijetím zákonné normy sledoval, 

v tomto případě smysl a účel provozoven insolvenčního správce. 

Z insolvenčního zákona ani, ze zákona o insolvenčních správcích nevyplývá povinnost 

IS vykonávat veškeré úkony spojené s insolvenčním řízením osobně, jak argumentovalo 

Ministerstvo spravedlnosti, naopak zákon počítá s tím, že některé úkony budou 

vykonávat zaměstnanci či zmocněnci insolvenčního správce. Ustanovení o povinné 

přítomnosti insolvenčního správce v provozovnách je ustanovením praeter legem, 

neboť dle zákonného zmocnění v § 5a odst. 8 zákona o insolvenčních správcích je IS 

povinen zajistit činnost v provozovně, nikoliv ji sám vykonávat. 
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Vzhledem k tomu, že Ústavní soud shledal protiústavní část ustanovení  

§ 4 odst. 2 vyhlášky, pozbývá ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky smysl, neboť 

dle § 5a odst. 5 zákona o insolvenčních správcích je IS oprávněn zřídit více provozoven 

a je omezen pouze tím, že v obvodu okresního soudu může mít zřízenu pouze jednu 

provozovnu. 

Ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky fakticky určilo, že každý insolvenční správce může mít 

zřízeny maximálně 4 provozovny, čímž zasáhlo do vůle zákonodárce, a takový postup 

je neslučitelný s čl. 79 odst. 3 Ústavy. Zároveň bylo porušeno právo na podnikání 

dle čl. 26 odst. 1 Listiny
46

, neboť každý insolvenční správce má právo sám zhodnotit 

své schopnosti, dovednosti a ekonomické možnosti při zřizování provozoven a určení 

jejich počtu.
47

 

3.1.2 Právo na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce 

Další oprávnění insolvenční správce vychází ze zákonného ustanovení § 38 InsZ, a to 

právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě řešení úpadku konkursem 

se celková výše odměny IS určí z odměny náležející za počet přezkoumaných přihlášek 

a dále z výtěžku zpeněžení, který je určen k rozdělení mezi věřitele, tzn. po odečtení 

nákladů spojených se zpeněžením. Odměna i náhrada hotových výdajů je zvýšena 

o částku odpovídající dani z přidané hodnoty v případě, že je IS plátcem této daně, což 

je povinen doložit insolvenčnímu soudu předložením osvědčení o registraci plátce daně 

z přidané hodnoty.
48

 

Podrobnější úpravu nalezneme ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti 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. Dle § 2a této 

vyhlášky náleží IS odměna ve výši 1.000,-Kč za každou přezkoumanou přihlášku 

pohledávky věřitele, nejvýše 1.000.000,-Kč celkem za přezkoumané přihlášky 

                                                 

46
 Odkazované ustanovení Listiny základních práv a svobod zní: „Každý má právo na svobodnou volbu 

povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.“ 
47

 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 9.2.2016, sp.zn. Pl. ÚS 17/15 
48

 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014. Glosátor. ISBN 978-80-

87576-80-9, s. 86 
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pohledávek. V případě, že v průběhu konkursu nedošlo ke zpeněžení majetkové 

podstaty, náleží IS odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek nejméně 

45.000,-Kč. 

Jak již bylo zmíněno, skládá se odměna také z výtěžku zpeněžení dlužníkova majetku 

určeného k rozdělení mezi věřitele. Při výpočtu je nutné rozlišovat, zda šlo o majetek 

zajištěný nebo nezajištěný. Konkrétní odměna IS se řídí podle tabulek uvedených 

v § 1 vyhlášky o odměně IS, odst. 2 se věnuje odměně z prodeje zajištěného majetku 

a v odst. 3 nalezneme výši odměny z nezajištěného majetku náležejícího do majetkové 

podstaty. 

V případě, že byl úpadek nejprve řešen oddlužením nebo reorganizací a poté došlo 

k přeměně na konkurs, je odměna počítána podle ustanovení o konkursu s tím, že IS 

náleží odměna minimálně v takové výši, na jakou by měl nárok podle ustanovení 

o odměně za oddlužení nebo reorganizaci.
49

 

Do určování výše odměny, která náleží IS, může svým rozhodnutím zasáhnout také 

insolvenční soud a to dle § 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., který je aplikován v případě, že 

žádné z ustanovení o určování odměny IS nelze v daném případě použít. Dále je soud 

po projednání s věřitelským výborem oprávněn přiměřeně snížit nebo zvýšit odměnu 

náležející IS dle § 38 odst. 3 InsZ. Výše náhrady hotových výdajů IS je stanovena 

 v § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb. 

Ustanovení § 38 odst. 2 InsZ a § 8 výše zmíněné vyhlášky ministerstva určuje, že 

odměna i náhrada nákladů IS je hrazena z majetkové podstaty, pokud tato nepostačuje, 

použije se k úhradě záloha na náklady insolvenčního řízení a v případě, že ani takto 

nemůže být odměna a náhrada hotových výdajů IS vyplacena, hradí je stát 

prostřednictvím insolvenčního soudu. IS má právo podat soudu žádost o vyplacení 

zálohy odměny a náhrady výdajů kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení, 

a to i opětovně, kdy soud této žádosti může vyhovět.
50

 

                                                 

49
 § 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o 

odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů 
50

 § 38 odst. 4 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích 
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3.1.3 Součinnost orgánů veřejné správy a ostatních osob 

Dalším oprávněním IS je požadovat součinnost orgánů veřejné správy a dalších osob
51

 

dle § 43 a 44 InsZ. Jejich součinnost je pro správce nezbytná nejen při dohledávání 

majetku dlužníka, ale také při správě samotné. Orgány veřejné správy jsou povinny 

poskytovat součinnost bezplatně, ostatní mají nárok na náhradu hotových výdajů 

spojených s poskytnutím součinnosti IS. V případě že orgány a ostatní osoby, které jsou 

povinny součinnost IS poskytnout, tak neučiní řádně a včas, jsou odpovědné za škodu 

nebo jinou újmu, kterou svým jednání způsobily. 

3.2 Základní povinnosti insolvenčního správce 

K tomu, aby mohl insolvenční správce získat povolení vykonávat činnosti IS, je jednou 

z jeho povinností uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla 

vzniknout v souvislosti s výkonem jeho funkce či jednáním jeho zaměstnanců § 6 odst.1 

písm. f) zákona o insolvenčních správcích. Insolvenční zákon dále upřesňuje, že je 

nezbytné, aby měl insolvenční správce uzavřenou takovou smlouvu po dobu trvání jeho 

funkce (§ 23 InsZ). Na základě § 39 zákona o insolvenčních správcích vydalo 

Ministerstvo spravedlnosti prováděcí předpis, vyhlášku č. 314/2007 Sb., o minimálním 

limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních 

správců, dle které má IS fyzická osoba povinnost uzavřít smlouvu s pojistným plněním 

v minimální výši 1.000.000,-Kč. V případě veřejné obchodní společnosti je tato částka 

stejná pro každého ohlášeného společníka. Dle § 37 InsZ odpovídá IS za škodu, kterou 

způsobil porušením povinnosti při výkonu své funkce, ať už se jedná o zákonnou 

povinnost nebo povinnost uloženou insolvenčním soudem. 

Důležitou povinností při výkonu funkce IS je postupovat svědomitě a s odbornou péčí. 

IS musí dát při výkonu své funkce přednost zájmu věřitelů před vlastními zájmy 

a zájmy jiných osob a musí se snažit, aby vykonal vše pro co nejvyšší uspokojení 

věřitelů. 

                                                 

51
 Jedná se například o soudní exekutory, notáře, finanční instituce, provozovatele telekomunikačních 

služeb, apod. 
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Další povinnost IS související s věřiteli či spíše věřitelskými orgány již byla zmíněna 

v předchozí kapitole této práce a to sice součinnost IS s věřitelskými orgány 

(§36 odst. 1 InsZ). 

Jedna ze základních zásad insolvenčního řízení uvedená 

v § 5 písm. a) InsZ není výslovně vztažena k činnosti IS, lze však implicitně dovodit, 

že požadavek na rychlé, hospodárné a co nejvyšší uspokojení věřitelů a zákaz 

nedovoleného zvýhodňování a nespravedlivého poškození účastníků, je kladen 

především na výkon funkce IS. 

Podstatnou povinností IS je také povinnost mlčenlivosti dle § 45 InsZ. Insolvenční 

správce musí zachovat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých zvláštní právní předpis
52

 

stanoví povinnost mlčenlivosti a o kterých se dozvěděl při výkonu své funkce, 

a to i po jejím skončení. Mlčenlivostí jsou zavázány také třetí osoby, které konají 

činnost IS, například jeho zaměstnanci. Při porušení mlčenlivosti zaměstnancem IS 

nebo jinou osobou pověřenou k výkonu některé z činností náležející IS, je odpovědný 

za škodu tím vzniklou IS. Zproštěn mlčenlivosti může být IS pouze osobou, jíž se daná 

skutečnost podléhající mlčenlivosti týká nebo insolvenčním soudem v rámci jeho 

dohlédací činnosti.
53

 

V případě nedodržení některé z povinností je insolvenční soud oprávněn uložit 

insolvenčnímu správci pořádkovou pokutu a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné 

částky 200.000,-Kč (§81 odst. 2 InsZ). Dalším sankčním prostředkem je možnost 

zproštění IS funkce dle § 32 InsZ. O této problematice již bylo pojednáváno 

v kapitole 2.3.1. 

  

                                                 

52
 Srov. např. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), zákon č. 148/1998 Sb, o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů či 

zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
53

 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014. Glosátor. ISBN 978-80-

87576-80-9, s. 98-99 
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 Práva a povinnosti insolvenčního správce v jednotlivých 4

stádiích insolvenčního řízení 

V předchozích kapitolách byla nastíněna práva a povinnosti insolvenčního správce 

na základě jeho vztahů s účastníky insolvenčního řízení a insolvenčním soudem a dále 

jeho základní práva a povinnosti vyplývající z jeho funkce ze zákona. Tato kapitola je 

věnována právům a povinnostem, které vyplývají pro IS z jednotlivých stádií 

insolvenčního řízení. 

4.1 Práva a povinnosti správce v období do rozhodnutí o úpadku 

Insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh a je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh 

dlužníka nebo věřitele dojde věcně příslušnému soudu (§97 odst. 1 InsZ), kterým je dle 

§ 7a InsZ Krajský soud. Insolvenční soud oznámí zahájení insolvenčního řízení 

vyhláškou, která je vydaná v elektronické podobě
54

 a doručená zveřejněním 

v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 InsZ). 

V této fázi řízení může insolvenční soud ustanovit předběžného insolvenčního správce.  

Dle ustanovení § 27 InsZ má předběžný správce taková práva a povinnosti, která jsou 

mu přiznána zákonem nebo soudem, soud však nesmí předběžnému správci přiznat více 

práv či povinností, než které náleží insolvenčnímu správci. 

Předběžný správce je soudem ustanoven například vydáním předběžného opatření 

dle § 82 InsZ, dále v případě že Česká národní banka pozastavila obchodování 

s investičními nástroji na regulovaném trhu a není tak možné vydat rozhodnutí o úpadku 

dle § 84 InsZ. 

Nejpodstatnějším ustanovením o předběžném správci je § 112 InsZ, ve kterém 

je v odst. 1 a odst. 2 uvedeno, v jakých dalších případech insolvenční soud může 

nebo musí ustanovit předběžného správce do funkce. 

                                                 

54
 § 2 odst. 2 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí 

některá ustanovení insolvenčního zákona 
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Dle odst. 1 je soud povinen ustanovit předběžného správce do funkce i bez návrhu, 

pokud na základě předběžného opatření omezil dlužníka v nakládání s majetkovou 

podstatou více, než jak je uvedeno v § 111 InsZ. Dle odst. 2 může být předběžný 

správce ustanoven také v případě vyhlášení moratoria na základě rozhodnutí soudu.
55

 

Moratorium je institut, díky kterému je během jeho trvání zakázáno vydat rozhodnutí 

o úpadku. Dlužník je tak svým způsobem chráněn před některými věřiteli a prohlášením 

úpadku. Prostřednictvím moratoria je mu dán prostor pro to, aby se pokusil vyřešit své 

finanční závazky, aniž by byl vyhlášen úpadek či hrozící úpadek.
56

 

Dle § 123 odst. 1 InsZ, musí soud ustanovit předběžného správce v případě, 

že to navrhne dlužník, věřitel nebo skupina věřitelů, kteří svými pohledávkami tvoří 

alespoň jednu desetinu závazků, které dlužník uvedl v seznamu závazků, a kteří 

nepodepsali prohlášení s tím, že souhlasí s dlužníkovým návrhem na vyhlášení 

moratoria. 

Předběžný správce má za povinnost dle § 112 odst. 3 InsZ především provést opatření 

nutná ke zjištění dlužníkova majetku, v případě potřeby tento také zajistit a přezkoumat 

dlužníkovo účetnictví. 

Osoba předběžného správce může být z funkce odvolána na základě zrušení 

předběžného opatření, kterým byl správce ustanoven do funkce. V takovém případě je 

předběžný správce povinen podat insolvenčnímu soudu zprávu o své činnosti 

a vyúčtovat náklady vzniklé v souvislosti s výkonem jeho funkce (§ 112 odst. 4 InsZ). 

Dle § 27 odst. 2 InsZ se po rozhodnutí o úpadku z předběžného správce stává 

insolvenční správce s plnou působností, pokud v rozhodnutí o úpadku není stanoveno 

jinak. Byla-li v rozhodnutí o úpadku ustanovena odlišná osoba insolvenčního správce 

od osoby předběžného správce, je předběžný správce povinen poskytnout 

insolvenčnímu správci potřebnou součinnost spočívající především v předání veškerých 

                                                 

55
 Dle učebnice RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-

329-4, str. 211 - 229, rozlišujeme dva typy moratoria. Automatické moratorium dle § 109 InsZ, kdy jsou 

se zahájením insolvenčního řízení vždy spojeny určité účinky a dále soudní moratorium, na které se 

vztahuje ustanovení § 112 odst. 2 InsZ. a dále ustanovení hlavy IV., díl 4 InsZ. 
56

 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014. Glosátor. ISBN 978-80-

87576-80-9, s. 202 
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informací o jeho dosavadní činnosti včetně jejích výsledků a předání dokladů, které má 

k dispozici, dle § 136 odst. 5 InsZ. 

Právní úprava je v tomto případě málo přehledná, neboť důvody ustanovení 

předběžného správce jsou obsaženy ve více ustanoveních, které ovšem nejsou 

zkompletovány do jednoho celku. Výše uvedené důvody společně s právy 

a povinnostmi ustanoveného předběžné správce můžeme nalézt v části první 

hlavě II. – VI., ale také v části druhé v hlavě I. a II. insolvenčního zákona. 

Zákonodárce v prvním ustanovení týkajícího se předběžného správce
57

 použil slovní 

spojení: „Za podmínek stanovených tímto zákonem může insolvenční soud ustanovit 

před rozhodnutím o úpadku předběžného insolvenčního správce…“ a také „Předběžný 

správce vykonává před rozhodnutím o úpadku činnosti stanovené v tomto zákoně…“. 

Z výše uvedených formulací je zřejmé, že ustanovení o předběžném správci je možné 

nalézt v celém právním předpise. 

Ustanovení § 27 InsZ tak pouze upozorňuje na fakt, že v insolvenčním řízení může 

existovat osoba nazývaná jako „předběžný správce“. Zákonodárce však měl v daném 

ustanovení alespoň naznačit, jakým způsobem a v jakých případech je předběžný 

správce insolvenčním soudem ustanoven. Například formulace „Insolvenční soud je 

oprávněn ustanovit předběžného správce předběžným opatřením kdykoliv od zahájení 

insolvenčního řízení do vydání rozhodnutí o úpadku či na návrh dlužníka nebo věřitele 

v době trvání moratoria.“, by pro adresáty právních norem byla jistě příhodnější, 

a zjednodušila by tak orientaci v právním předpise. 

  

                                                 

57
 Srov. ustanovení § 27 InsZ 
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4.2 Práva a povinnosti správce v období po rozhodnutí o úpadku 

do určení způsobu řešení úpadku 

Definici úpadku obsahuje ustanovení § 3 InsZ. „Dlužník je v úpadku, jestliže má: 

a) více věřitelů a 

b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a 

c) tyto závazky není schopen plnit.“ 

Aby byl dlužník v úpadku, je nutné, aby výše uvedené podmínky byly splněny 

kumulativně. Jestliže dlužník jednu z uvedených podmínek nesplňuje, v úpadku 

se nenachází. 

Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, je v úpadku také v případě, 

že je předlužena. O předlužení hovoříme, pokud má dlužník více věřitelů a jeho závazky 

převyšují hodnotu jeho majetku. 

Insolvenční zákon se ve výše uvedeném ustanovení zmiňuje také o institutu hrozícího 

úpadku. V této situaci se dlužník nachází, pokud lze předpokládat, že nebude schopen 

řádně a včas uhradit podstatnou část svých peněžitých závazků. 

Aby mohl insolvenční soud rozhodnout o úpadku nebo hrozícím úpadku dlužníka, je 

nezbytné, aby byl dlužníkův úpadek osvědčen nebo zjištěn dokazováním 

(§ 136 odst. 1 InsZ). 

Ustanovení § 131 InsZ stanovuje, že skutečnosti na základě kterých je rozhodováno 

o úpadku dlužníka musí být osvědčeny, a to v rámci projednání insolvenčního návrhu. 

K tomu postačuje, pokud jsou skutečnosti osvědčeny údaji z insolvenčního návrhu 

dlužníka a jeho příloh (§ 132 odst. 1 InsZ). V případě podání insolvenčního návrhu 

osobou odlišnou od dlužníka, lze osvědčit úpadek jen v tom případě, že soud plně 

vyhoví návrhu, kterému nikdo neodporoval nebo pokud na základě předložených listin 

lze osvědčit úpadek dlužníka a účastníci se vzdali práva na projednání věci 

či s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání souhlasí (§133 odst. 1 InsZ). 

Výše uvedené nepostačuje v případech, kdy vyjdou najevo skutečnosti, které jsou 

v rozporu s dlužníkovými tvrzeními uvedenými v insolvenčním návrhu nebo pokud 
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dlužník podal insolvenční návrh bez souhlasu dalších osob, které jsou oprávněny za něj 

jednat (§ 132 odst. 3 InsZ). Podobně se postupuje i v případě podání insolvenčního 

návrhu jinou osobou než je dlužník. Soud nařídí jednání vždy, pokud provádí 

dokazování nad rámec důkazních návrhů účastníků řízení nehledě na to, jaká osoba 

insolvenční návrh podala (§ 133 odst. 2 InsZ). 

Náležitosti rozhodnutí o úpadku jsou stanoveny v § 136 InsZ. Vzhledem k tématu této 

práce je klíčové ustanovení odst. 2 písm. b), a to výrok o ustanovení insolvenčního 

správce jako povinné součásti usnesení. V usnesení o úpadku musí být také údaj o tom, 

kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku dle odst. 2 písm. c), ty nastávají dle jiných 

ustanovení insolvenčního zákona zveřejněním v insolvenčním rejstříku.
58

 

Dalším nezbytným výrokem v rozhodnutí o úpadku je dle odst. 2 písm. f), výrok jímž je 

nařízeno přezkumné jednání a konání první schůze věřitelů. Lhůty, ve kterých se musí 

tato jednání uskutečnit, jsou upřesněny v § 137 InsZ. Zpravidla se první schůze věřitelů 

koná po skončeném přezkumném jednání. Jestliže nastane situace, že je první schůze 

věřitelů svolána před přezkumným jednáním, svolá soud další schůzi věřitelů již 

v rozhodnutí o úpadku tak, aby se konala po proběhlém přezkumném jednání. 

O výroku, jímž je dlužníkovi uloženo, aby poskytl insolvenčnímu správci součinnost 

a to především v podobě sestavení seznamu majetku a závazků již bylo pojednáváno 

v kapitole 2.4.1. 

S rozhodnutím o úpadku může být spojeno také rozhodnutí o prohlášení konkursu 

na majetek dlužníka, a to v případě, že žádný jiný způsob řešení úpadku v dané situaci 

nepřipadá v úvahu dle § 148 odst. 1 InsZ. 

Je-li vydáno pouze rozhodnutí o úpadku, je insolvenční soud povinen vydat usnesení, 

ve kterém rozhodne o způsobu řešení úpadku, do 3 měsíců od vydání rozhodnutí 

o úpadku, ne však dříve než skončí schůze věřitelů svolaná na základě rozhodnutí 

o úpadku. To neplatí, stal-li se dlužník osobou, u které nelze řešit úpadek oddlužením 

nebo reorganizací, po rozhodnutí o úpadku, tehdy může soud rozhodnout o způsobu 

řešení úpadku konkursem již před první schůzi věřitelů (§ 149 odst. 1 InsZ). V této práci 
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 Srov. např. § 71 odst.2 a § 89 odst. 1 InsZ 



44 

je pracováno s případem, kdy usnesení o úpadku a usnesení o prohlášení konkursu 

na majetek dlužníka byla dvě odlišná rozhodnutí. 

4.2.1 Přezkum přihlášených pohledávek 

V usnesení o úpadku dlužníka je dalším výrokem výzva věřitelům 

dle § 136 odst. 2 písm. d) InsZ, aby přihlásili své pohledávky do dvou měsíců od vydání 

rozhodnutí o úpadku, pokud tak již neučinili. Dle § 173 odst. 1 InsZ je možné podat 

přihlášku pohledávky již po zahájení insolvenčního řízení, nejpozději pak do uplynutí 

lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku. K později podaným přihláškám 

se dle § 173 odst. 1 nepřihlíží a v insolvenčním řízení nebudou uspokojovány. 

Insolvenční soud v takovém případě na základě § 185 InsZ. vydá rozhodnutí 

o odmítnutí přihlášky. Proti tomuto usnesení může věřitel, jehož přihláška pohledávky 

byla odmítnuta, podat odvolání. V případě, že tak neučiní a usnesení nabyde právní 

moci, účast tohoto věřitele v daném insolvenčním řízení končí. 

Zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon 

o obětech trestných činů) byl novelizován insolvenční zákon. Dle této novelizace 

neplatí propadná lhůta pro věřitele, kteří uplatňují vykonatelnou pohledávku na náhradu 

škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo mají vůči dlužníku 

vykonatelnou pohledávku na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným 

činem. 

Lhůta pro podání přihlášky pohledávky není zmeškána ani v tom případě, že se dle 

zvláštního právního předpisu na věřitele hledí jako na přihlášeného. Takové ustanovení 

můžeme nalézt například v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), a to konkrétně v ustanovení § 24 odst. 4. 

Dle judikatury Vrchního soudu v Praze není rozhodné, zda pohledávka dle výše 
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uvedeného zákona vznikla v době po zahájení insolvenčního řízení či ještě před jeho 

zahájením.
59

 

V době od rozhodnutí o úpadku do přezkumného jednání je jednou z povinností 

insolvenčního správce právě řádný přezkum přihlášených pohledávek věřitelů. 

Věřitelé podávají přihlášky pohledávky na formuláři, jehož náležitosti jsou stanoveny 

prováděcím právním předpisem (§ 176 InsZ).
60

 Přihlášky pohledávek společně 

s přílohami podává věřitel dvojmo insolvenčnímu soudu, který následně jednu kopii 

doručí ustanovenému insolvenčnímu správci. 

Kromě obecných náležitostí podání, které jsou stanoveny v § 42 zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, musí přihláška pohledávky obsahovat také důvod vzniku a výši 

přihlašované pohledávky. Pokud věřitel uplatňuje právo na uspokojení ze zajištění, musí 

tento fakt v přihlášce uvést spolu s označením druhu zajištění a dobu jeho vzniku 

(§174 InsZ). 

Nezbytnou součástí přihlášky pohledávky jsou také přílohy, které dokládají tvrzení 

uvedená věřitelem v přihlášce pohledávky. Například vykonatelnost pohledávky 

se prokazuje doložením veřejné listiny (§177 InsZ). 

Insolvenční soud doručí stejnopis přihlášky insolvenčnímu správci. Ten je poté povinen 

založit na každou přihlášku pohledávky samostatný spis, který tvoří nejen přihláška 

pohledávky a její přílohy, ale zároveň dokumenty, které se nějakým způsobem vztahují 

k přihlášce pohledávky, tzn. rozhodnutí soudu, výzvy IS věřitelům, apod.
61

 

Insolvenční správce dle § 188 InsZ přezkoumá přihlášky pohledávek věřitelů především 

důkladným prostudováním dokumentů, které byly věřitelem k přihlášce přiloženy. 

Uvedené skutečnosti porovná se stavem zjištěným z dlužníkova účetnictví, má-li ho 

k dispozici. Při přezkumu přihlášených pohledávek je insolvenční správce dále 
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 Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2.2.2016, sp. zn. KSLB 76 INS 22108/2014, 

4 VSPH 2266/2015-P9-7 
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 Prováděcím právním předpisem je myšlena vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 311/2007 Sb., o 

jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, 

konkrétně ustanovení § 21 této vyhlášky. 
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 § 10 odst. 1 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí 

některá ustanovení insolvenčního zákona 
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oprávněn požadovat součinnost orgánů, které jsou dle zákona povinny mu tuto 

součinnost poskytnout. Podrobněji o dané problematice viz kapitola 3.1.3. 

V případě, že je přihláška pohledávky vadná nebo neúplná, má IS povinnost vyzvat 

věřitele přihlášené pohledávky k její opravě nebo doplnění. Součástí této výzvy je 

především přesné vymezení, jakým způsobem má být přihláška pohledávky opravena 

nebo doplněna. Lhůta pro opravu nebo doplnění přihlášky nesmí být kratší než 15 dnů 

od doručení výzvy IS věřiteli. Insolvenční správce zároveň poučí věřitele o tom, 

že pokud řádně a včas neopraví nebo nedoplní přihlášku své pohledávky dle výzvy IS, 

předloží IS jeho přihlášku pohledávky insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, 

že se k této přihlášce pohledávky nepřihlíží (§ 188 odst. 2 InsZ). 

Dle judikatury Vrchního soudu v Olomouci nelze postupovat dle § 188 odst. 2 InsZ 

pokud na výzvu insolvenčního správce věřitel ve stanovené lhůtě nedoloží listinné 

přílohy. Tato vada není dle insolvenčního zákona vadou nebo nedostatkem přihlášky 

pohledávky jako procesního úkonu, a tudíž nevylučuje přezkoumání pohledávky. 

Jestliže nebyly věřitelem na výzvu IS doloženy listinné důkazy, má insolvenční správce 

právo takovou přihlášku pohledávky popřít na přezkumném jednání co do její pravosti, 

výše nebo pořadí.
62

 K problematice popírání přihlášek pohledávek věřitelů 

viz kapitola 4.2.4. 

4.2.2 Seznam přihlášených pohledávek 

Insolvenční správce dle § 189 InsZ sestaví seznam přihlášených pohledávek. Náležitosti 

seznamu jsou stanoveny v § 11 vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenčního řízení. 

Tento seznam je insolvenčním správcem zpracováván průběžně tak, aby mohl být 

uzavřen a zaslán insolvenčnímu soudu neprodleně po skončení lhůty k podání přihlášek 

pohledávek a v zákonné lhůtě před přezkumným jednáním. 

Do sestaveného seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na základě kterých byl 

daný seznam sestaven, mohou účastníci řízení nahlížet v sídle nebo provozovně 

insolvenčního správce. Místo a dobu, kdy tak mohou činit, je IS povinen sdělit 
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 Srov. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27.11.2008, sp. zn. KSOS 28 INS 2717/2008, 

1 VSOL 150/2008-P6-15 či usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22.3.2013, sp.zn. KSBR 27 INS 

20629/2012, 3 VSOL 77/2013-P51-13 
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insolvenčnímu soudu dle § 12 vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenční řízení. 

Účastníci řízení mohou do seznamu přihlášených pohledávek nahlížet pouze 

za přítomnosti IS či jím pověřené osoby. Insolvenční správce nebo osoba jím pověřená 

vyhotoví záznam o nahlížení do seznamu, který podepíše jak IS či osoba jím pověřená, 

tak ten, kdo do seznamu nahlížel. Záznam je uložen do spisu, který je veden pro dané 

řízení insolvenčním správcem. 

 

Obr. 1: Zákonné lhůty 

Výše uvedená tabulka ilustruje lhůty stanovené zákonem pro přihlašování pohledávek 

věřitelů, stanovení termínu konání schůze věřitelů a přezkumného jednání. S těmito 

lhůtami úzce souvisí povinnost insolvenčního správce zaslat insolvenčnímu soudu 

zpracovaný seznam přihlášených pohledávek, jak bylo zmíněno výše. 

Od rozhodnutí o úpadku mají věřitelé 2 měsíce na přihlášení svých pohledávek 

(§ 136 odst. 2 písm. d) InsZ). 

První schůzi věřitelů po rozhodnutí o úpadku je insolvenční soud povinen svolat tak, 

aby se konala nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o úpadku (§ 137 odst. 1 InsZ). 

Přezkumné jednání se musí konat nejpozději do 2 měsíců od skončení lhůty 

pro podávání přihlášek pohledávek, ne však dříve než po 7 dnech od uplynutí této lhůty 

(§ 137 odst. 2 InsZ). 

Insolvenční správce je povinen zaslat insolvenčnímu soudu zpracovaný seznam 

přihlášených pohledávek tak, aby jej insolvenční soud mohl zveřejnit v insolvenčním 

rejstříku nejpozději 15 dní před konáním přezkumného jednání (§ 189 odst. 3 InsZ). 

Pokud se má ovšem přezkumné jednání konat do 30 dnů po skončení lhůty 

pro podávání přihlášek věřitelů, je insolvenční správce povinen zaslat seznam 

týden 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 rozhodnutí o úpadku

2 přihlašování pohledávek věřitelů

3 termín schůze věřitelů

4 přezkumné jednání, zákonná lhůta var. 1

5 zaslání seznamu přihlášených pohledávek IS var. 1

6 přezkumné jednání, schůze věřitelů var. 2

7 zaslání seznamu přihlášených pohledávek IS var. 2

průběh

milník
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přihlášených pohledávek tak, aby jej mohl insolvenční soud zveřejnit nejpozději 10 dní 

před konáním přezkumného jednání (§189 odst. 3 InsZ). 

Soudy ve své praxi upřednostňují konání první schůze věřitelů svolané po rozhodnutí 

o úpadku bezprostředně po konání přezkumného jednání, aby se tak vyhnuly opakování 

schůze věřitelů.
63

 Svůj podíl na takovéto praxi má jistě také přehlcenost insolvenčních 

soudů, viz kapitola 2.3.2. 

Dle názoru autorky by mělo ze strany zákonodárce dojít k úpravě výše uvedených lhůt. 

Vzhledem k výše popsaným lhůtám je zřejmé, že z praktického hlediska není možné, 

aby insolvenční správce byl vždy schopen dodržet povinnost uzavření a zaslání 

seznamu přihlášených pohledávek insolvenčnímu soudu neprodleně po skončení lhůty 

k podání přihlášek pohledávek a v zákonné lhůtě před přezkumným jednáním. 

Například v případě, že lhůta pro podávání přihlášek končí osm dní před lhůtou 

pro uzavření seznamu přihlášených pohledávek
64

, nemusí být v silách insolvenčního 

správce takto podané přihlášky přezkoumat v zákonné lhůtě řádně. Je to především 

z toho důvodu, že insolvenční správce nemusí mít přihlášky pohledávek k dispozici ten 

samý den, kterým končí lhůta pro podávání těchto přihlášek. 

Lhůta pro podávání přihlášek věřitelů je lhůtou procesněprávní a řídí se tedy obecnou 

úpravou obsaženou v ustanovení § 55 a násl. OSŘ. Lhůta je dodržena, pokud věřitel 

podá přihlášku pohledávky v den skončení lhůty k přepravě. Tím dochází k prvnímu 

zdržení, neboť ani insolvenční soud nemusí mít přihlášku pohledávky věřitele 

k dispozici v den uplynutí lhůty. 

Přihlášky pohledávek věřitelé zasílají dvojmo insolvenčnímu soudu, který je následně 

zašle insolvenčnímu správci. Nelze předpokládat, že insolvenční správce obdrží 

přihlášky v ten samý den jako insolvenční soud. Jestliže by věřitel zaslal přihlášku 

pohledávky datovou schránkou, je možné, že by insolvenční soud byl schopen doručit 
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 Jednání a dokumenty; sněmovní tisky: sněmovní tisk 233/0; novela insolvenčního zákona. Poslanecká 

sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/doc/pdf/00/06/78/00067816.pdf, str. 26 
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 Srov. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27.7.2016, č.j. KSUL 69 INS 32436/2015-A-

57 

http://www.psp.cz/doc/pdf/00/06/78/00067816.pdf
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takovou přihlášku IS v ten samý den. I v takovém případě však lze předpokládat, že by 

z důvodu administrativy na Krajském soudě, došla přihláška pohledávky insolvenčnímu 

správci alespoň s jednodenním zpožděním. 

Ani za předpokladu, že by insolvenční správce obdržel všechny přihlášky pohledávek 

nejpozději v den uplynutí lhůty k jejich podávání, není zaručeno, že by insolvenční 

správce byl schopen seznam přihlášených pohledávek uzavřít. Věřitelé přihlášených 

pohledávek mohou být vyzýváni insolvenčním správcem k opravě či doplnění své 

přihlášky, viz předchozí kapitola. 

Jestliže insolvenční správce není schopen seznam přihlášených pohledávek uzavřít 

a zaslat insolvenčnímu soudu neprodleně po skončení lhůty k podání přihlášek 

pohledávek a v zákonné lhůtě před přezkumným jednáním, je insolvenčním soudem 

nařízeno zvláštní přezkumné jednání. Na něm jsou přezkoumány ty přihlášky 

pohledávek věřitelů, které nemohly být z nějakého důvodu přezkoumány 

na přezkumném jednání nařízeném v rozhodnutí o úpadku.
65

 Nařizováním zvláštních 

přezkumných jednání opět dochází ke zbytečnému přetěžování insolvenčních soudů. 

Dle názoru autorky by výše uvedené problémy vyřešila jednoduchá změna zákona. 

Pokud by byla lhůta pro konání schůze věřitelů prodloužena na 4 měsíce od rozhodnutí 

o úpadku, shodovala by se se lhůtou stanovenou zákonem pro nařízení přezkumného 

jednání. Insolvenční soud by mohl již na základě podaného insolvenčního návrhu 

odhadnout, o jak složité řízení v daném případě půjde. Dle svého uvážení by v podstatě 

určil lhůtu pro insolvenčního správce pro přezkum přihlášek pohledávek, kdy při 

zachování ostatních lhůt by se jednalo o lhůtu v maximální délce 6 týdnů. 

Prodloužením lhůty by nebylo dotčeno právo insolvenčního soudu svolat schůzi věřitelů 

před konáním přezkumného jednání z vlastní iniciativy či jeho povinnost učinit tak 

na návrh insolvenčního správce nebo věřitelů (§ 47 InsZ). 

Zákonodárce sice již jednou učinil změnu zákona, nicméně je tato změna nedostatečná. 

V původním znění insolvenčního zákona byla lhůta pro konání schůze věřitelů dokonce 
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 Dalším z důvodů pro nařízení zvláštního přezkumného jednání může být právo věřitele měnit výši 

přihlašované pohledávky až do doby jejího zjištění na přezkumném jednání, pokud v důsledku této změny 

není možné přihlášku přezkoumat, je zařazena na zvláštní přezkumné jednání dle § 192 odst. 4 InsZ. 
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pouze 2 měsíce od vydání rozhodnutí o úpadku. Tato lhůta byla prodloužena 

na současné 3 měsíce novelou insolvenčního zákona č. 69/2011 Sb. Chce-li 

zákonodárce skutečně odlehčit zátěž insolvenčním soudům, bylo by srovnání lhůt 

pro konání schůze věřitelů a přezkumného jednání jedním z možných řešení. 

4.2.3 Soupis majetkové podstaty 

Před konáním přezkumného jednání je další povinností insolvenčního správce 

zjišťování majetkové podstaty dle § 209 odst. 1 InsZ. 

Při této činnosti není podstatné, kdo je osobou s dispozičním oprávněním ve vztahu 

k majetkové podstatě. Tím je dle § 229 odst. 3 InsZ do rozhodnutí o způsobu řešení 

úpadku dlužník; insolvenční správce získává dispoziční oprávnění k majetkové podstatě 

jen v případě řešení úpadku konkursem, v ostatních případech zůstává dlužníku. 

Obsah majetkové podstaty je blíže specifikován v § 206 InsZ. Je tvořen například 

peněžními prostředky dlužníka, věcmi movitými či nemovitými, podnikem, 

dlužníkovými peněžitými i nepeněžitými pohledávkami, akciemi, směnkami, šeky 

včetně dalších práv a jiných majetkových hodnot, které se dají ocenit v penězích, atd. 

Součástí majetkové podstaty je zároveň příslušenství, přírůstky, plody a užitky majetku. 

Majetek vyloučený z majetkové podstaty je takový majetek, který nelze postihnout 

výkonem rozhodnutí nebo exekucí dle § 207 InsZ. Do majetkové podstaty také nesmí 

být zahrnut majetek, se kterým může být naloženo pouze v souladu s ustanoveními 

zvláštních právních předpisů, jedná se například o účelové dotace a návratné výpomoci 

ze státního rozpočtu, majetek České národní banky, který byl svěřen do správy jiné 

osoby na základě uzavřené dohody, apod (§ 208 InsZ). 

Je-li přesto do majetkové podstaty zahrnut majetek, který do ní dle § 207 a 208 InsZ 

nepatří, je dlužník dle § 226 InsZ oprávněn podat insolvenčnímu správci návrh 

na vynětí takového majetku z majetkové podstaty. Je-li návrh úplný a bezvadný, 

předloží IS takový návrh věřitelskému výboru, který se k němu vyjádří. Pokud 

insolvenční správce dojde k závěru, že návrhu nelze vyhovět, předloží návrh spolu 

s vyjádřením věřitelského výboru a důvody, pro které majetek nevyloučil, 

insolvenčnímu soudu. Dlužník má právo se k uvedeným důvodům vyjádřit. Insolvenční 
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soud o návrhu rozhoduje v rámci své dohlédací činnosti. Proti takovému rozhodnutí je 

odvolání přípustné, což je jedna z výjimek, zpravidla se totiž proti rozhodnutím 

vydaným insolvenčním soudem v rámci jeho dohlédací činnosti odvolat nedá. Blíže viz 

kapitola 2.3.2. 

Nedílnou součástí zjišťování majetkové podstaty insolvenčním správcem je povinná 

součinnost dlužníka, ze které při jejím nedodržení vyplývají pro dlužníka sankce. 

O výše zmíněné problematice bylo pojednáváno v kapitole 2.4.1. 

Insolvenční správce během své činnosti vychází ze seznamu majetku a závazků, který 

mu byl poskytnut dlužníkem, nicméně je povinen dle § 211 odst. 2 InsZ provést vlastní 

šetření o tom, zda do majetkové podstaty nenáleží další hodnoty, ať již věci, práva nebo 

pohledávky, které dlužník v předloženém seznamu neuvedl. 

Řádné zjištění majetkové podstaty insolvenčním správcem je závislé také na součinnosti 

ze strany orgánů veřejné správy a věřitelských orgánů. 

Dle § 213 InsZ je každý, kdo má u sebe majetek náležející do majetkové podstaty 

dlužníka, povinen oznámit tuto skutečnost insolvenčnímu správci s uvedením důvodu, 

na jehož základě má daný majetek u sebe. Pokud je insolvenčním správcem vyzván, je 

povinen strpět prohlídku daného majetku a jeho ocenění. 

Na základě provedeného šetření je insolvenčním správcem vypracován soupis 

majetkové podstaty. Jeho náležitosti stanovuje § 14 vyhlášky o jednacím řádu 

pro insolvenční řízení. Soupis majetkové podstaty je insolvenčním správcem doplňován 

v průběhu celého insolvenčního řízení (§ 217 InsZ). Majetek je zapisován samostatnými 

položkami s výjimkou zápisu podniku, který je zapsán pod jedinou položkou, 

avšak musí být ze soupisu patrné, které věci do něj ke dni zápisu náleží (§ 218 InsZ). 

Majetek náležející do majetkové podstaty musí být v soupisu majetkové podstaty 

oceněn. Ocenění zpravidla provádí insolvenční správce. Na žádost věřitelského výboru 

může být provedeno ocenění znalcem, věřitelský výbor je povinen v takovém případě 

zajistit finanční odměnu vyplacenou znalci. Jestliže je součástí majetkové podstaty 

obtížně ocenitelný majetek, může insolvenční správce zadat ocenění znalci i bez žádosti 

věřitelského výboru, musí přitom ovšem zvážit, zda náklady spojené s vypracováním 
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znaleckého posudku nepřevyšují hodnotu oceňovaného majetku. V případě prodeje 

zajištěného majetku, části podniku, celého podniku nebo celé majetkové podstaty 

jedinou smlouvou, je tento majetek oceněn znalcem vždy (§219 InsZ). 

Insolvenční soud zveřejní soupis majetkové podstaty v insolvenčním rejstříku 

v co nejkratší době po jeho sestavení (§ 222 InsZ). V zákonem stanovených případech 

lze na základě rozhodnutí soudu upustit od soupisu majetku nebo jeho ocenění. IS je 

v takovém případě povinen podat insolvenčnímu soudu zprávu o stavu majetkové 

podstaty po právní moci rozhodnutí o upuštění od soupisu či ocenění dle § 223 InsZ. 

Insolvenční správce může dle § 224 InsZ zapsat do soupisu majetkové podstaty také 

„věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáleží dlužníku nebo jejichž 

zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje 

práva, která to vylučují…“. V takovém případě je u dané položky v soupisu 

poznamenáno, komu majetek náleží či kdo k němu uplatňuje práva. IS je povinen 

takovou osobu vyrozumět a poučit ji o jejím právu podat proti insolvenčnímu správci 

vylučovací žalobu. Náležitosti takového vyrozumění jsou stanoveny v § 13a vyhlášky 

o jednacím řádu pro insolvenční řízení. 

Žaloba na vyloučení majetku z majetkové podstaty musí být u insolvenčního soudu 

podána do 30 dnů ode dne, kdy bylo dotčené osobě doručeno vyrozumění o soupisu 

majetkové podstaty. Pokud tato osoba své právo na podání žaloby neuplatní, platí, 

že byl předmětný majetek sepsán do soupisu majetkové podstaty oprávněně. Stejný 

postup platí v případě, že insolvenční soud žalobu zamítl, odmítl nebo pokud bylo řízení 

o žalobě zastaveno. V opačném případě je veden u insolvenčního soudu incidenční spor 

dle § 159 odst. 1 písm. b) InsZ.
66

 

Účastníky takového sporu jsou na straně žalující osoba, která se domáhá vyloučení 

majetku z majetkové podstaty, a na straně žalované insolvenční správce. Od začátku 

běhu lhůty pro podání žaloby až do pravomocného skončení řízení ve věci žaloby není 

insolvenční správce oprávněn zpeněžit předmětný majetek ani s ním jinak nakládat. 

                                                 

66
 Dle učebnice RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-

329-4, str.287, je v daném ustanovení chybně odkazováno na § 225 odst. 5 InsZ, učebnice byla 

zpracována s ohledem na právní stav k 1.1.2008, i přes četné novelizace právního předpisu ale tato 

technická chyba stále nebyla odstraněna. 
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Výjimkou je případ, kdy odvrací újmu danému majetku nebo s ním jinak nakládá 

po podání žaloby ovšem se souhlasem žalobce. O možnosti zpeněžení tohoto majetku 

před pravomocným skončením řízení o žalobě může rozhodnout insolvenční soud 

ve výroku rozhodnutí, jímž žalobu zamítl, odmítl nebo řízení o ní zastavil a jsou-li 

k tomuto rozhodnutí důvody hodné zvláštního zřetele. Věřitelé mohou být uspokojeni 

z výtěžku zpeněžení až po právní moci tohoto rozhodnutí. Vlastník věci má právo 

na vydání výtěžku zpeněžení, pokud byla zpeněžena věc, která neměla být zapsána 

do soupisu majetkové podstaty, a dále má právo na náhradu škodu tím vzniklou 

(§ 225 InsZ). 

4.2.4 Přezkumné jednání a schůze věřitelů 

Jak již bylo zmíněno v úvodní části této kapitoly, přezkumné jednání je nařízeno již 

v rozhodnutí o úpadku dlužníka. 

Insolvenční soud může v rozhodnutí o úpadku dlužníka uložit insolvenčnímu správci 

povinnost poskytnout soudu součinnost při přípravě přezkumného jednání dle 

§ 190 odst. 4 InsZ. 

Předmětem přezkumného jednání je přezkoumání přihlášených pohledávek. Účast 

insolvenčního správce a dlužníka je dle zákona nezbytná, přičemž dlužník se musí 

dostavit osobně a IS se může nechat na své nebezpečí a náklady zastoupit jinou osobou 

zapsanou v seznamu insolvenčních správců (§ 190 InsZ).  

V praxi dochází k případům, že se dlužník bez omluvy nedostaví. Tehdy je zpravidla 

jednáno v jeho nepřítomnosti. Insolvenční zákon neupravuje žádné sankce, které by pro 

dlužníka z porušení této povinnosti plynuly.
67

 

Přezkumného jednání se dále mohou zúčastnit další procesní subjekty insolvenčního 

řízení, tedy přihlášení věřitelé, likvidátor dlužníka či státní zástupce.  

                                                 

67
 Insolvenční poradna. Konkursní noviny [online]. 2012(07) [cit. 2016-11-11]. Dostupné z: 

http://www.kn.cz/clanek/insolvencni-poradna-22 

Jinak je to v případě řešení úpadku oddlužením. Jestliže se dlužník bez omluvy nedostaví k přezkumnému 

jednání, může to být insolvenčním soudem bráno jako porušení jeho povinností. Tehdy insolvenční soud 

povolené oddlužení zruší a nařídí na majetek dlužníka konkurs. 

http://www.kn.cz/clanek/insolvencni-poradna-22
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Na základě seznamu přihlášených pohledávek jsou tyto přezkoumány. Výsledkem 

přezkumného jednání je zjištění přihlášených pohledávek popřípadě jejich popření 

insolvenčním správcem, dlužníkem nebo věřitelem. 

Popření přihlášené pohledávky dlužníkem co do její pravosti nebo výše nemá vliv 

na její zjištění. Jediným důsledkem je, že v rozsahu popření se upravený seznam 

přihlášených pohledávek nestává exekučním titulem.
68

  

Věřitel může popřít pohledávku jiného věřitele pouze písemně na předepsaném 

formuláři, jehož náležitosti jsou stanoveny v § 22a a 22b vyhlášky o jednacím řádu 

pro insolvenční řízení. Formulář je veřejně přístupný na stránkách www.isir.justice.cz. 

Podání musí obsahovat všechny náležitosti a musí být insolvenčnímu soudu doručeno 

nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání, na němž je 

popíraná pohledávka přezkoumávána. V případě nedodržení stanoveného postupu 

se k popření nepřihlíží (§ 192 a 200 InsZ). 

Insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé mohou popírat přihlášené pohledávky 

co do jejich pravosti, výše a pořadí. 

Pokud je pohledávka popírána co do její pravosti, je namítáno, že pohledávka vůbec 

nevznikla, zcela zanikla nebo je promlčená.  

V případě popírání výše pohledávky je uznáno, že pohledávka existuje, avšak v nižší 

výši než v jaké ji uplatnil svou přihláškou věřitel. Při popření tak musí osoba, která ji 

popírá, uvést, jaká je dle ní správná výše přihlašované pohledávky a v té části je 

pohledávka zjištěna. Popření pohledávky co do její výše, nemá vliv na její popření. 

Pohledávky zajištěné majetkem dlužníka mohou být popřeny také co do pořadí 

pohledávky, a to v případě, že věřitel uvedl v přihlášce pohledávky pro něj výhodnější 

pořadí, než odpovídá skutečnosti. Popírající musí stejně jako u popření výše pohledávky 

uvést, jaké je dle něj správné pořadí přihlášené pohledávky. Tento druh popření nemá 

vliv na pravost nebo výši pohledávky. 

                                                 

68
 Odlišná právní úprava je obsažena v § 410 InsZ, v případě řešení úpadku oddlužením má popření 

nezajištěné pohledávky dlužníkem stejné účinky jako popření insolvenčním správcem. 

www.isir.justice.cz
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Existuje ještě jedno popření pohledávky, které je dle platné právní úpravy zařazeno 

k popření pohledávky co do pořadí. Jedná se o popření práva na uspokojení pohledávky 

ze zajištění. Toto popření je dle názoru autorky zvláštní v tom směru, že není popírána 

pohledávka jako taková, ale jedná se o popření práva na její uspokojení, s čímž jsou 

spojeny také specifické účinky takového popření. Je zde popíráno pořadí pohledávky, 

nicméně pokud k takovému popření dojde, nastávají stejné účinky jako v případě 

popření pravosti pohledávky. Je-li právo popřeno pouze zčásti, má takové popření stejné 

účinky, jako by byla popřena pohledávka co do její výše (§ 192 – 196 InsZ). Autorka 

se domnívá, že by mělo dojít ke změně zákona a takovýto případ popření pohledávky by 

měl být vedle popření pohledávky co do výše, pravosti a pořadí, dalším způsobem 

popření pohledávky. 

Při popření pohledávek insolvenčním správcem je podstatné, zda popřel pohledávku 

vykonatelnou či nevykonatelnou. Při popření nevykonatelné pohledávky je přítomný 

věřitel poučen na přezkumném jednání insolvenčním soudem nebo insolvenčním 

správcem o jeho právu podat proti insolvenčnímu správci žalobu na určení do 30 dnů 

od přezkumného jednání. Pokud se věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla 

popřena, přezkumného jednání nezúčastnil, je insolvenční správce povinen zaslat 

takovému věřiteli vyrozumění
69

 o popření jeho pohledávky společně s poučením 

o možnosti podání žaloby na určení. V takovém případě lhůta pro podání žaloby 

neuplyne dříve než 15 dnů od doručení vyrozumění věřiteli. 

Jestliže věřitel popřené nevykonatelné pohledávky neuplatní své právo pro podání 

žaloby proti IS, kdy jeho přihláška pohledávky byla popřena co do pravosti, k jeho 

přihlášené pohledávce se dále nepřihlíží. Insolvenční soud v takovém případě vydá 

usnesení o odmítnutí přihlášky, právní mocí rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení 

končí. V případě popření co do výše nebo pořadí, je pohledávka zjištěna v takové výši 

a takovém pořadí, jak bylo zapsáno do upraveného seznamu přihlášených pohledávek 

na přezkumném jednání (§ 186 a 198 InsZ). 

                                                 

69
 Náležitosti vyrozumění jsou stanoveny v § 13 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro 

insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona. 
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V opačném případě, tedy pokud věřitel uplatní své právo podání žaloby na určení proti 

insolvenčnímu správci v zákonné lhůtě, je veden incidenční spor 

dle § 159 odst. 1 písm. a) InsZ.
70

 

Incidenční spor dle výše uvedeného ustanovení je veden, i pokud IS popře vykonatelnou 

pohledávku přihlášeného věřitele. Oproti popření nevykonatelné pohledávky jsou 

stranami sporu insolvenční správce jako žalobce a přihlášený věřitel v roli žalovaného. 

Jestliže insolvenční správce nepodá včas žalobu na věřitele, jehož vykonatelná 

pohledávka byla popřena, platí, že je taková pohledávka zjištěna 

(§ 199 a 201 odst. 2 InsZ). 

Dle ustanovení § 178 InsZ hraje svou roli při popírání také fakt, jaká výše pohledávky 

byla zjištěna. Byla-li zjištěna pohledávka ve výši méně než 50% z celkové výše 

přihlašované pohledávky, platí, že se k přihlášené pohledávce nepřihlíží ani v rozsahu, 

v jakém byla zjištěna. To neplatí, pokud popřenou část pohledávky vzal věřitel zpět 

předtím, než nastaly účinky, na základě kterých se podle insolvenčního zákona 

k popřené části pohledávky nepřihlíží. Obdobně platí právní úprava uvedená 

v § 179 InsZ o zajištěných pohledávkách. Na návrh insolvenčního správce může 

insolvenční soud takovému věřiteli uložit, aby do majetkové podstaty uhradil částku, 

jejíž výši určí se zřetelem k okolnostem přihlášení a přezkoumání takové pohledávky. 

Jedná se o incidenční spor. 

Výsledek incidenčního sporu je zapsán insolvenčním soudem do seznamu přihlášených 

pohledávek a to i bez návrhu. Rozhodnutí o pravosti, výši nebo pořadí pohledávek jsou 

účinná vůči všem procesním subjektům insolvenčního řízení. Náhrada nákladů řízení 

insolvenčního správce je hrazena z majetkové podstaty, pokud nejde o náklady, které 

vznikly jeho zaviněním. Věřitelé mají právo na náhradu nákladů řízení vůči dlužníku, 

nikoliv insolvenčnímu správci. Tyto náklady se považují za přihlášenou pohledávku 

v insolvenčním řízení a jsou uspokojovány společně s pohledávkou, o kterou byl veden 

incidenční spor (§ 201 odst. 3,4 a § 202 odst. 1,2 InsZ). 

                                                 

70
 Žalobu na určení může podat věřitel také dle § 186 InsZ viz kapitola 2.3.3. 



57 

Pohledávky jsou zjištěny, pokud nebyly během přezkumného jednání popřeny 

insolvenčním správcem ani věřitelem, dále pokud nebyla pohledávka popřena 

insolvenčním správcem a popření přihlášeným věřitelem bylo insolvenčním soudem 

odmítnuto či pokud bylo popření ze strany insolvenčního správce nebo věřitele vzato 

zpět. Zjištěna je dále pohledávka věřitele rozhodnutím insolvenčního soudu 

v incidenčním sporu. 

Právní úprava popření a účinků s ním spojených je dle autorky opět málo přehledná 

a její systematika by měla být zákonodárcem v budoucnu upravena. 

Ustanovení § 178 – 182 IsnZ je v současné době zařazeno v části první, hlavě V., dílu 2 

nazvaném „Přihlášky pohledávek a jejich přezkoumání“. Z hlediska systematiky 

insolvenčního zákona je sice takové zařazení dle autorky v pořádku, Nicméně by 

zmíněná ustanovení měla být v dílu druhém zařazena až za současný 

§ 196 InsZ, který se týká účinků spojených s popřením pohledávek. Zmíněná 

ustanovení spadají obsahově k materii týkající se přezkumu a popření přihlášených 

pohledávek. Z jakého důvodu byla zákonodárcem zařazena mezi ustanovení týkající se 

podávání přihlášek pohledávek věřiteli, není zřejmé. 

4.2.5 Schůze věřitelů 

Po proběhlém přezkumném jednání následuje schůze věřitelů, jež je svolána již 

v rozhodnutí o úpadku. Insolvenční soud je oprávněn v souvislosti s jejím konáním 

uložit insolvenčnímu správci některé povinnosti, například předložení zprávy o své 

dosavadní činnosti a hospodářské situaci dlužníka. IS je povinen takovou zprávu zaslat 

v soudem stanovené lhůtě, zpravidla 7 dní před konáním schůze věřitelů nebo spolu 

s vypracovaným seznamem přihlášených pohledávek a soupisem majetkové podstaty.
71

 

Během schůze je přednesena zpráva insolvenčního správce o dosavadním průběhu 

insolvenčního řízení, kde se zároveň IS vyjádří k navrhovanému způsobu řešení úpadku 

a v případě, že je takových způsobů více, sdělí svůj názor k nejvhodnějšímu způsobu 

řešení úpadku i s udáním důvodu (§ 149 InsZ). 
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 Srov. viz usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27.7.2016, č.j. KSUL 69 INS 

32436/2015-A-57, či usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30.4.2015, č.j. KSPL 27 INS 23404/2014-

A-22 
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Schůze věřitelů je oprávněna odvolat ustanoveného insolvenčního správce z funkce dle 

§ 29 InsZ, blíže viz kapitola 2.5.1. 

Do rozhodnutí soudu o způsobu řešení úpadku může zasáhnout svým hlasováním právě 

schůze věřitelů svolaná usnesením o úpadku, která může přijmout usnesení o způsobu 

řešení úpadku dlužníka. Insolvenční soud rozhodne o způsobu řešení úpadku dle tohoto 

usnesení, pokud schůze nerozhodla o způsobu řešení úpadku u dlužníka, u kterého 

zákon daný způsob řešení vylučuje nebo pokud je toto usnesení v rozporu 

s reorganizačním plánem, který dlužník insolvenčnímu soudu předložil po rozhodnutí 

o úpadku a který byl odsouhlasen všemi skupinami věřitelů (§ 150 – 152 InsZ). 

Další oprávnění či povinnosti schůze věřitelů jsou například rozhodnutí o hlasovacích 

právech věřitelů, jejichž pohledávka byla na přezkumném jednání popřena, volba 

věřitelského výboru, případně zástupce věřitelů. Podrobněji viz kapitola 2.5. 

4.3 Práva a povinnosti správce při nakládání a správě majetkové 

podstaty během konkursu 

Po vydání usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nastávají účinky s tím 

spojené, a to přesně okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku. 

Takovými účinky jsou například přerušení likvidace právnické osoby, skončení nucené 

správy či zánik předběžného opatření, pokud insolvenční soud nerozhodl jinak. 

Nejpodstatnější změnou je změna v osobě s dispozičním oprávněním s majetkovou 

podstatou, jíž se dle § 246 InsZ
72

 stává insolvenční správce. Výčet oprávnění související 

s dispozičním oprávněním viz kapitola 2.4.1. 

S rozhodnutím o prohlášení konkursu na majetek dlužníka může insolvenční soud spojit 

rozhodnutí o tom, že konkurs bude řešen jako nepatrný. Rozhodnutí o nepatrném 

konkursu však může být vydáno kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení po prohlášení 

konkursu. (§ 314 InsZ) 

Ustanovení o nepatrném konkursu jsou v insolvenčním zákoně proto, aby bylo 

insolvenční řízení urychleno a aby bylo dosaženo uspokojení věřitelů hospodárnějšími 
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 Dále srov. § 229 odst. 3 písm. c) InsZ 
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prostředky. Rozhodnutí o tom, že konkurs bude řešen jako nepatrný, zakládá jisté úlevy 

a zjednodušuje celý proces řízení. Toto rozhodnutí může být vydáno u dlužníků, kteří 

jsou fyzickou osobou a nejsou podnikatelem. 

Rozhodnutí o tom, že konkurs bude řešen jako nepatrný, je možné také u fyzických 

osob podnikatelů a právnických osob, kteří nemají více jak 50 věřitelů a  celkový 

zjištěný obrat podle zvláštního právního předpisu
73

 nepřesáhl za poslední účetní období 

přecházející prohlášení konkursu 2.000.000,-Kč. 

V následujících podkapitolách je pojednáváno o tom, jakým způsobem IS nakládá 

s majetkovou podstatou, jak jí spravuje a následně zpeněžuje. Jedna podkapitola 

se věnuje také rozdělení výtěžku zpeněžení mezi věřitele, neboť tím je dosaženo účelu 

insolvenčního řízení v případě řešení úpadku konkursem (§ 244 InsZ). Zmíněny jsou 

také dílčí odlišnosti, pokud je konkurs řešen jako nepatrný. 

4.3.1 Nakládání s majetkovou podstatou  

K tomu, aby mohl insolvenční správce spravovat majetkovou podstatu, musí mít 

oprávnění s ní nakládat, a tedy k ní mít dispoziční oprávnění. Důležité je také rozlišovat 

mezi pojmy nakládání s majetkovou podstatou a nakládání s majetkem dlužníka. Druhý 

zmíněný je užší pojem náležející pod pojem nakládání s majetkovou podstatou. 

Insolvenční správce si zároveň nesmí počínat svévolně. V nakládání s majetkovou 

podstatou je tak omezen souhlasem věřitelského výboru nebo insolvenčního soudu, 

případně zajištěného věřitele.
74

 

Demonstrativní výčet činností, které právní předpis považuje za nakládání s majetkovou 

podstatou je uveden v ustanovení § 228 InsZ. 

Dle § 228 písm. j) InsZ se nakládáním s majetkovou podstatou rozumí vedení 

účetnictví. S tímto ustanovením souvisí jedna z prvních povinností IS, kdy je povinen 

sestavit ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky prohlášení konkursu, 
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 Srov. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
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 Poradna konkursních novin. Konkursní noviny [online], 2009(10) [cit. 2016-11-11]. Dostupné z: 

http://www.kn.cz/clanek/poradna-konkursnich-novin-132 

http://www.kn.cz/clanek/poradna-konkursnich-novin-132
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mezitímní účetní závěrku nebo přehled o příjmech, výdajích, majetku a závazcích 

(§ 277 odst. 3 InsZ). 

V rámci nakládání s majetkovou podstatou je insolvenční správce kdykoliv během 

konkursu oprávněn vyjmout věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, 

které nemohou sloužit pro uspokojení věřitelů. Jde zejména o takový majetek, který 

není zpeněžitelný, či pohledávky, které jsou nedobytné. Tomuto režimu podléhá také 

majetek zajištěný na základě rozhodnutí vydaném v trestním řízení, pokud orgán činný 

v trestním řízení nedal souhlas se zpeněžením takového majetku. Zpeněžení majetku 

zatíženého takovým zajištěním viz kapitola 4.3.4. Vynětí majetku je provedeno 

po udělení souhlasu insolvenčním soudem a věřitelským výborem (§ 227 InsZ).
75

 

V případě, že je konkurs řešen jako nepatrný, není pro vynětí majetku souhlasu 

věřitelského výboru a insolvenčního soudu třeba (§ 315 odst. 1 písm. c) InsZ). 

4.3.2 Soudní a jiná řízení v průběhu konkursu 

Tato podkapitola je v úzké souvislosti s podkapitolou předchozí, nicméně pro lepší 

orientaci v dané problematice je vyčleněna zvlášť.  

Obecná právní úprava, jež stanovuje přerušení soudních a jiných řízení od rozhodnutí 

o úpadku (§ 140a a násl. InsZ), je dále rozšířena speciální úpravou platnou 

od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku konkursem (§263 a násl. InsZ). Jak již bylo 

řečeno v kapitole 4.2, rozhodnutí o úpadku nemusí být vždy spojeno s rozhodnutím 

o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, čili je samostatná právní úprava pro úpadek 

a následně pro konkurs nezbytná. 

Soudní a rozhodčí řízení, která se po prohlášení konkursu přerušují, jsou taková, která 

se týkají majetkové podstaty nebo jejichž výsledek má být následně uspokojen 

z majetkové podstaty. Jejich účastníkem je samozřejmě dlužník. V zákonem 

stanovených případech lze v některých z přerušených řízení pokračovat. 
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 O vynětí majetku na základě návrhu učiněným dlužníkem a vyloučení majetku z majetkové podstaty 

viz kapitola 4.2.3. 
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Na návrh insolvenčního správce lze pokračovat v přerušeném řízení, ve kterém dlužník 

naopak vystupoval jako věřitel (žalobce či navrhovatel) a ve kterých uplatňoval své 

pohledávky nebo jiná práva týkající se majetkové podstaty. V takovém případě se IS 

stává účastníkem místo dlužníka. Jestliže však IS v určené lhůtě tento návrh nepodá, je 

oprávněn ho podat dlužník s tím, že by v takovém řízení byl dále účastníkem a nebyl by 

nahrazen insolvenčním správcem. 

Na návrh věřitele nebo IS lze pokračovat též v řízení, ve kterém je veden spor o rozsah 

majetkové podstaty s výjimkou takového řízení, jehož účelem by bylo vyloučení 

majetku z majetkové podstaty. Vyloučení majetku z majetkové podstaty může vlastník 

věci dosáhnout podáním vylučovací žaloby u insolvenčního soudu  

dle § 159 odst. 1 písm. b) InsZ, podrobněji viz kapitola 4.2.3. 

Řízení, která se dnem nabytí účinků rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek 

dlužníka nepřerušují, jsou taxativně vymezena v § 266 InsZ. Není-li v zákoně stanoveno 

jinak či nerozhodne-li insolvenční soud odlišně, je zpravidla účastníkem takových řízení 

i nadále dlužník. Insolvenční správce svou činností však může zasáhnout do takového 

řízení. 

Jedná se například o dědické řízení a řízení o pozůstalosti dle § 266 odst. 1 písm. b) 

InsZ. V případě, že by dlužník bez souhlasu insolvenčního správce odmítl dědictví nebo 

by přijal takovou dohodu o vypořádání dědictví, dle které by obdržel méně, než činí 

jeho dědický podíl, bylo by takové jeho jednání neplatné dle § 246 odst. 4 InsZ. Dané 

ustanovení se vztahuje také na odmítnutí přijetí daru. Dlužník by v takovém případě 

jednal v rozporu se zájmy majetkové podstaty a především věřitelů, kteří by mohli být 

dědictvím či darem uspokojeni. Z těchto důvodů je tedy dlužník omezen v rozhodování 

svolením IS. 

Insolvenční správce se stává také účastníkem řízení o vypořádání společného jmění 

dlužníka a jeho manžela. Insolvenční zákon se věnuje tomuto vypořádání poměrně 

podrobně v ustanovení § 268 a násl., neboť i v případě, že takové řízení není vedeno, 

prohlášením konkursu zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela, a je tedy nutné 

ho vypořádat. Vypořádání společného jmění manželů není provedeno pouze v tom 

případě, že závazky dlužníka jsou vyšší než majetek náležející do společného jmění. 
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Tehdy veškerý majetek náležející do společného jmění manželů spadá do majetkové 

podstaty. Je-li veden spor o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela jedná 

se dle § 159 odst. 1 písm. c) InsZ o spor incidenční. 

Pozoruhodný je postup v řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekuce, která by postihovala 

majetek patřící dlužníku, a jeho změny v průběhu insolvenčního řízení. 

Dle § 109 písm. c) InsZ jsou se zahájením insolvenčního řízení spojeny takové účinky, 

že výkon rozhodnutí nebo exekuce může být nařízen nebo zahájen, nelze jej však 

provést. 

Po vydání rozhodnutí o úpadku a po dobu trvání jeho účinků již nelze výkon rozhodnutí 

a exekuci ani nařídit a ani zahájit, pokud však byl nařízen či zahájen v rozporu 

s ustanovením § 140e odst. 1 InsZ, nelze jej provést. 

Dle § 266 odst. 1 písm. h) InsZ se však řízení o výkon rozhodnutí nebo exekuce 

nepřerušují. Dle § 267 odst. 1 InsZ se návrh na nařízení výkonu podává stále proti 

povinnému, tedy dlužníku, nikoliv insolvenčnímu správci. Ustanovení § 140e InsZ tím 

není dotčeno. Pokud je v takovém řízení dlužník na straně oprávněného, stává se 

účastníkem řízení po prohlášení konkursu insolvenční správce. 

Výše zmíněná úprava je dle názoru autorky zbytečně komplikovaná a nepřehledná. 

Kdyby byl v právním předpise uveden pouze § 109 písm. c) InsZ, ze kterého následující 

ustanovení vycházejí a sám zákonodárce se k němu i nadále vrací, orientace v dané 

problematice by byla jistě jednodušší. 

4.3.3 Správa majetkové podstaty 

Definici správy majetkové podstaty, jak ji vnímá insolvenční zákon, lze nalézt 

v ustanovení § 230 odst.1 InsZ. 

„Správou majetkové podstaty se rozumí zejména činnost, jakož i právní úkony 

a opatření z ní vyplývající, pokud směřuje k tomu, aby 

a) nedocházelo ke znehodnocení majetkové podstaty, zejména aby nedošlo 

k odstranění, zničení, poškození nebo odcizení majetku, který do ní náleží, 
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b) majetek náležející do majetkové podstaty byl využíván v souladu se svým 

určením, pokud tomu nebrání jiné okolnosti, 

c) se majetková podstata rozmnožila, lze-li takovou činnost rozumně očekávat se 

zřetelem ke stavu majetkové podstaty a obvyklým obchodním příležitostem, 

d) byly vymoženy pohledávky dlužníka včetně plnění z neplatných a neúčinných 

právních úkonů.“ 

Z dikce uvedeného ustanovení jasně vyplývá, že se jedná pouze o demonstrativní výčet. 

Zvláštnímu režimu podléhá dle výše zmíněného ustanovení správa zajištěného majetku. 

Při správě věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která je předmětem 

zajištění, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele. Je-li takových 

věřitelů více, rozhoduje zajištěný věřitel první v pořadí. 

V případě, že pokyn není udělen ani na výzvu insolvenčního soudu, má právo udělit 

pokyn zajištěný věřitel druhý v pořadí. Není-li ani tak pokyn udělen, či pokud je jen 

jeden zajištěný věřitel, udělí pokyn insolvenčnímu správci v rámci své dohlédací 

činnosti insolvenční soud. 

Udělený pokyn zajištěného věřitele IS ovšem podléhá dohlédací činnosti soudu. 

Insolvenční správce se může na soud obrátit, pokud dle jeho názoru pokyny udělené 

zajištěným věřitelem nevedou k řádné správě a naopak by jejich dodržení mohlo vést 

k znehodnocení zajištěného majetku. 

Náklady vzniklé v souvislosti s pokyny zajištěného věřitele nese zajištěný věřitel 

ze svého. 

Je-li zajištěných věřitelů více, je nezbytné, aby k pokynům prvního zajištěného věřitele 

písemně připojili svůj souhlas. Insolvenční správce je povinen vyrozumět insolvenční 

soud, pokud věřitelé tyto souhlasy IS nedoručili. Insolvenční soud na takové sdělení 

reaguje nařízením jednání, ve kterém schválí nebo zamítne pokyny zajištěného věřitele. 

Ostatní zajištění věřitelé mohou do 7 dnů od zveřejnění pokynu prvního zajištěného 

věřitele v insolvenčním rejstříku podat písemně námitky insolvenčnímu soudu, jež jsou 

projednány na nařízeném jednání. K později podaným námitkám insolvenční soud 

nepřihlíží. 
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4.3.4 Zpeněžení majetkové podstaty 

Pojem zpeněžení, jak je definován v insolvenčním zákoně v § 283 odst. 1, zní: 

„Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do ní 

náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů. Za zpeněžení se k tomuto účelu 

považuje i využití bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti. Zpeněžením 

majetkové podstaty se rozumí i úplatné postoupení dlužníkových pohledávek; 

ujednáními, která tomu brání, není insolvenční správce omezen.“ 

Při definici zpeněžení tedy není možné vycházet pouze z laických a gramatických 

znalostí. Jak je vidno, v právní praxi se lze mnohdy setkat s tím, že jeden termín 

neznamená v zákoně to samé, co znamená v běžném životě. Takový termín obsahuje 

i insolvenční zákon, jedná se o výše zmíněný termín „zpeněžení“. V běžném životě by 

takový termín znamenal prodej, čili transformaci majetkových hodnot na peněžní 

prostředky. V insolvenčním řízení lze tento pojem podřadit nejen pod prodej, neboť 

se zpeněžením rozumí také peněžní prostředky jako takové. 

Insolvenční správce je oprávněn přistoupit ke zpeněžení majetku od okamžiku nabytí 

právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, nejdříve však 

po první schůzi věřitelů dle § 283 odst. 2 InsZ. Dříve je možné zpeněžit majetek pokud 

insolvenční soud povolí výjimku, či pokud se jedná o věci bezprostředně ohrožené 

zkázou nebo znehodnocením. Insolvenční správce je oprávněn prodat majetek zahrnutý 

do majetkové podstaty na základě jediné listiny, a to soupisu majetkové podstaty 

(§ 280 InsZ). 

Revizní novelou insolvenčního zákona č. 294/2013 Sb. jež nabyla účinnosti dne 

1.1.2014, bylo reagováno na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

U zpeněžení majetkové podstaty bylo novelizováno předkupní právo, jež vychází právě 

z platného občanského zákoníku. 

Insolvenční správce je vázán zákonným předkupním právem. Smluvním předkupním 

právem vázán není. Ustanovení přímo odkazuje na občanský zákoník 

a to na § 1187 a 1188. 

Ustanovení § 1187 OZ uděluje předkupní právo nájemci bytu při jeho prvním převodu, 

pokud tato jednotka vznikla rozdělením práva k domu nebo pozemku na vlastnické 
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právo k jednotkám. Nájemci zaniká předkupní právo, pokud nepřijme nabídku 

do 6 měsíců. Právní úprava v insolvenčním zákoně se v tomto případě liší, kdy 

předkupní právo nájemci zaniká uplynutím 3 měsíců od doručení nabídky insolvenčního 

správce k převodu jednotky. Jelikož je insolvenční zákon právním předpisem 

speciálním, použije se lhůta uvedená v insolvenčním zákoně. Po uplynutí lhůty je 

insolvenční správce oprávněn prodat nemovitou věc způsoby uvedenými 

v insolvenčním zákoně. 

Ustanovení § 1188 OZ uděluje předkupní právo k jednotce členu nebo společníku 

právnické osoby, jež je vlastníkem domu, a jež se podílel prací nebo majetkovou účastí 

na pořízení nemovité věci. 

Insolvenční zákon neupravuje pouze předkupní právo k majetku náležejícího 

do majetkové podstaty, ale zároveň stanovuje, které osoby mají zakázáno takovýto 

majetek nabývat. Těmito osobami se dle insolvenčního zákona rozumí například 

dlužník, osoby mu blízké a osoby tvořící s dlužníkem koncern.
76

 Zákaz nabývat majetek 

je na ně vztažen i v tom případě, že jim svědčí zákonné předkupní právo. Ustanovení 

o předkupním právu se v jejich případě nepoužije. Zároveň na ně zmíněný majetek 

nesmí být převeden ani v období 3 let od skončení konkursního řízení (§295 InsZ). 

Dle § 295 odst. 3 InsZ, jsou osoby, jež mají zákaz nabývat majetek z majetkové 

podstaty dlužníka, oprávněny podat návrh insolvenčnímu soudu o udělení výjimky 

z takového zákazu. K návrhu se vyjádří věřitelský výbor, který pokud tento návrh 

schválí, může insolvenční soud v odůvodněných případech výjimku udělit. Proti jeho 

rozhodnutí smí podat odvolání pouze osoba, která návrh na udělení výjimky podala. 

Jak vychází z ustanovení § 286 InsZ, lze majetkovou podstatu zpeněžit třemi způsoby: 

a) „veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu
77

 

b) prodejem movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení OSŘ o výkonu 

rozhodnutí 

c) prodejem majetku mimo dražbu.“ 

                                                 

76
 Insolvenční zákon zmiňuje i další osoby, jak je uvedeno v § 295 odst. 2 InsZ. 

77
 Srov. zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 
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Způsob zpeněžení majetkové podstaty veřejnou dražbou je preferován insolvenčním 

zákonem. Jedná se o nejtransparentnější způsob a měl by být používán pravidelně. 

Prodej movitých a nemovitých věcí dle OSŘ je téměř totožný s prodejem ve veřejné 

dražbě, nicméně se dá předpokládat, že soudní dražba majetku by byla pomalejší 

a méně efektivní. Nejčastějším způsobem zpeněžení majetkové podstaty je prodej mimo 

dražbu. Ten by však měl být používán pouze subsidiárně až v tom případě, že by 

se majetek nepodařilo zpeněžit veřejnou či soudní dražbou.
78

 

Při prodeji veřejnou dražbou je IS oprávněn vybrat osobu dražebníka. Smlouva 

o provedení dražby podléhá schválení věřitelského výboru, teprve poté nabývá účinnosti 

(§ 287 InsZ). 

Návrh na prodej movitých a nemovitých věcí dle OSŘ podává k okresnímu soudu 

insolvenční správce, který je jediným účastníkem řízení. Aby byl prodej okresním 

soudem nařízen, je nutné k návrhu připojit rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek 

dlužníka, soupis majetkové podstaty potvrzený insolvenčním soudem a souhlas 

věřitelského výboru s prodejem majetku tímto způsobem. Rozhodnutí v řízení vedeném 

u okresního soudu jsou doručována pouze insolvenčnímu správci, který je jako jediný 

oprávněn podat proti nim odvolání (§ 288 InsZ). 

Zpeněžení majetkové podstaty mimo dražbu je možný pouze se souhlasem věřitelského 

výboru i insolvenčního soudu. Insolvenční správce nemusí čekat na odsouhlasení 

věřitelským výborem a insolvenčním soudem, pokud jde o věci bezprostředně ohrožené 

zkázou nebo znehodnocením, či věci, které se běžně prodávají při pokračujícím provozu 

dlužníkova podniku. Platnost smlouvy, kterou byl majetek zpeněžen, lze napadnout 

u insolvenčního soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění této smlouvy v insolvenčním 

rejstříku. Jedná se o incidenční spor dle § 159 odst. 1 písm. f) InsZ (§289 InsZ). 

Chystaná novela insolvenčního zákona ve znění pozměňovacích návrhů by měla zavést 

nový způsob zpeněžení majetkové podstaty, a to „v dražbě provedené soudním 

exekutorem podle zvláštního právního předpisu“. Soudní exekutor by provedl dražbu 
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 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014. Glosátor. ISBN 978-80-

87576-80-9, s. 503 – 507 
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na návrh insolvenčního správce, kdy smlouva o provedení dražby by se stala účinnou 

dnem schválení věřitelského výboru.
79

 

Toto ustanovení chystané novely zákona je dle autorky správné, neboť v praxi může 

docházet k případům, kdy majetek náležející do majetkové podstaty, mohl podléhat 

výkonu rozhodnutí nebo exekuci. Soudní exekutor tak před zahájením insolvenčního 

řízení mohl mít připraveny veškeré podklady pro dražbu takového majetku, avšak 

na základě zahájení insolvenčního řízení, již dražbu nestačil provést. 

Ustanovení, které umožňuje soudnímu exekutorovi v podstatě dokončit svou práci, 

přispěje k účelu insolvenčního řízení. Z majetkové podstaty nebudou hrazeny zbytečné 

náklady související s jejím zpeněžením. Zároveň připravovaná změna insolvenčního 

zákona přispěje k rychlejšímu průběhu insolvenčního řízení. 

Zvláštní ustanovení obsahuje insolvenční zákon co se týká zpeněžení podniku dlužníka, 

jež je stále v provozu. Insolvenční zákon umožňuje prodej jedinou smlouvou, čímž 

se má dosáhnout nejen vyššího výtěžku než při prodeji po částech, ale zároveň mají 

na nabyvatele přejít „všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje, včetně práv 

a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům dlužníkova 

podniku, s výjimkou pohledávek proti dlužníku vzniklých do účinnosti smlouvy“, čímž 

jsou eliminovány pohledávky dlužníkových zaměstnanců, které by vznikly v souvislosti 

s ukončením provozu dlužníka a pracovního poměru zaměstnanců z tohoto ukončení 

vyplývající
80

 (§290 a 291 InsZ). 

Obdobně se ustanovení o prodeji dlužníkova podniku jedinou smlouvou aplikují 

v případě prodeje celé majetkové podstaty jedinou smlouvou či části dlužníkova 

podniku (§ 292 InsZ). 

Prodej zajištěného majetku se řídí stejnými zásadami jako jeho správa, viz kapitola 

4.3.3. Odlišnou úpravu stanovuje § 293 odst. 2 InsZ, kdy o způsobu zpeněžení rozhodne 
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insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru, pokud zde není pokyn 

zajištěného věřitele. Pouze není-li pokyn zajištěného věřitele, je možné použít obdobně 

při prodeji zajištěného majetku ustanovení o prodeji nezajištěného majetku veřejnou 

dražbou a prodejem mimo dražbu, viz výše. 

Speciálním režimem je řízen prodej majetku, který byl zajištěn na základě rozhodnutí 

vydaném v trestním řízení. Insolvenční správce smí zmiňovaný majetek prodat pouze 

v tom případě, že mu byl dán souhlas příslušného orgánu činného v trestním řízení. 

Jestliže takový souhlas udělen nebyl, nelze během insolvenčního řízení tento majetek 

zpeněžit. Pokud došlo ke zpeněžení a výtěžek převyšuje částku určenou k vyplacení, 

uvědomí insolvenční správce orgán činný v trestním řízení. Pokud se tento orgán 

do 30 dnů IS nesdělí, že zbylý výtěžek spadá též pod trestní řízení, je tento rozdělen 

mezi věřitele v rámci rozvrhového usnesení (§ 283 odst. 3 InsZ). 

V souvislosti se zpeněžením majetku vzniká insolvenčnímu správci povinnost uplatnit 

a vymáhat dlužníkovy pohledávky. Tato povinnost se vztahuje i na pohledávky 

nepeněžité, avšak penězi ocenitelné. Povinnost vymáhat pohledávky ve prospěch 

majetkové podstaty IS nevzniká v případě, že náklady na uplatnění a vymáhání těchto 

pohledávek jsou neúměrně vysoké, či je není možné hradit z majetkové podstaty  

(§ 294 InsZ). Již z definice zpeněžení majetkové podstaty vyplývá oprávnění 

pro insolvenčního správce, a to úplatné postoupení těchto pohledávek. Vzhledem 

k účelu insolvenčního řízení, tedy rychlému a hospodárnému vedení řízení za účelem 

co nejvyššího uspokojení věřitelů lze říci, že úplatné postoupení dlužníkových 

pohledávek je ve většině případů pro insolvenční řízení příhodnější, než jejich 

nárokování a vymáhání insolvenčním správcem pomocí výkonu rozhodnutí či exekuce, 

což by mohlo vést ke zbytečným průtahům, a tím pádem vyšším nákladům 

v insolvenčním řízení. 

Veškeré kopie písemností, jež dokládají zpeněžení majetkové podstaty a jeho průběh, je 

insolvenční správce povinen předložit insolvenčnímu soudu, který je založí 

do insolvenčního spisu (§ 283 odst. 4 InsZ). 

Jak vyplývá z ustanovení § 300 InsZ, insolvenční správce je povinen podávat 

insolvenčnímu soudu a věřitelskému výboru dílčí zprávy o průběhu zpeněžení 



69 

majetkové podstaty. Dále má za povinnost vyrozumět o zpeněžení majetkové podstaty 

dotčené osoby.
81

 Insolvenčnímu správci je zároveň uloženo, aby nabyvateli 

zpeněženého majetku neprodleně vydal potvrzení o zániku věcných práv váznoucích 

na zpeněženém majetku. 

Ustanovení § 300 InsZ je v insolvenčním zákoně zařazeno do části druhé, hlavy I, díl 6 

– nakládání s výtěžkem zpeněžení. Tato systematika je dle autorky chybná, neboť 

obsahem tohoto ustanovení jsou především povinnosti insolvenčního správce týkající se 

zpeněžení majetkové podstaty. Z logiky věci tedy jasně vyplývá, že by toto ustanovení 

mělo být obsahově zařazeno do části druhé, hlavy I, dílu 5 – zpeněžení majetkové 

podstaty. O nakládání s majetkovou podstatou hovoří ustanovení pouze okrajově v tom 

směru, že je IS povinen podávat insolvenčnímu soudu a věřitelskému výboru dílčí 

zprávy. 

Zákonodárce by měl při připravování novely zákona zvážit rozdělení povinností 

uvedených v § 300 do dvou odlišných ustanovení pro lepší orientaci v právním 

předpise. 

4.3.5 Účinky spojené se zpeněžením majetkové podstaty 

Se zpeněžením majetkové podstaty se pojí důležité účinky s ním spojené. Obdobně 

jako při výkonu rozhodnutí či exekuce, zanikají prodejem majetku závady váznoucí 

na zpeněžovaném majetku.
82

 Zajištění pohledávky zaniká i těm věřitelům, kteří 

se do insolvenčního řízení nepřihlásili dle § 167 odst. 4 InsZ. Kromě zástavních práv 

zanikají také „účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení 

vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů“  

dle § 285 odst. 1 písm. a) InsZ. Není-li zvláštním právním předpisem stanoveno jinak, 

zpeněžením majetku nezanikají služebnosti a reálná břemena s výjimkou těch, které 

jsou v insolvenčním řízení neúčinné. 

Zpeněžením nemovité věci je dlužníku uložena povinnost vyklidit nemovitou věc, je-li 

taková používána dlužníkem k bydlení, nebo pokud se jedná o byt ve vlastnictví 

                                                 

81
 Mezi tyto osoby řadí insolvenční zákon například soud, správce daně, soudního exekutora nebo jiný 

orgán, u kterého probíhá řízení týkající se zpeněženého majetku. 
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 Srov. viz § 329 odst. 7 a § 337h odst. 1 OSŘ. 
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dlužníka. Nedojde-li k dobrovolnému vyklizení dlužníkem, má nabyvatel právo 

domáhat se vyklizení u soudu. Insolvenční zákon v tomto případe explicitně uvádí, že se 

nejedná o incidenční spor (§ 285 odst. 2 InsZ). Vzhledem k právní úpravě uvedené v § 

159 InsZ, kdy za incidenční spory lze považovat pouze takové spory, které insolvenční 

zákon přímo označí jako spory incidenční
83

, je zřejmé, že věta, jež specifikuje, že se o 

spor incidenční nejedná, se jeví v zásadě jako nadbytečná. Cílem zákonodárce tedy bylo 

v tomto případě zdůraznit, že případný spor mezi nabyvatelem nemovité věci 

a dlužníkem o vyklizení nemovité věci sporem incidenčním není.
84

 

4.3.6 Nakládání s výtěžkem 

Výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty slouží k uspokojení věřitelů, uhrazení 

nákladů spojených se správou majetkové podstaty a vyplacení odměny a hotových 

výdajů insolvenčního správce. 

Kdykoliv po rozhodnutí o úpadku dlužníka je možné uspokojit pohledávky 

za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň dle § 168 a 169 InsZ. 

Insolvenční správce tak učiní pouze za předpokladu, že je v majetkové podstatě dostatek 

finančních prostředků pro uspokojení všech takových pohledávek. 

Pohledávkami za majetkovou podstatou jsou například hotové výdaje a odměna 

insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty 

dlužníka, daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, atd (§ 168 InsZ). 

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou například 

pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pohledávky věřitelů 

na výživném ze zákona, apod (§ 169 InsZ). 

Dle § 297 InsZ nestačí-li výtěžek zpeněžení ke krytí pohledávek za majetkovou 

podstatou, pohledávek jim postaveným na roveň, nákladů, které souvisejí se správou 

majetkové podstaty, lze k pokrytí taxativně vymezených pohledávek použít zálohu 

složenou na náklady insolvenčního řízení insolvenčním navrhovatelem dle § 108 InsZ. 
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 Podrobněji viz kapitola 2.3.3. 
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Nejsou-li dostatečné ani tyto finanční prostředky, rozhodne o pořadí úhrady insolvenční 

soud na základě návrhu insolvenčního správce. 

Jestliže však insolvenční správce odmítá uhradit pohledávku za majetkovou podstatou, 

přestože pro její vyplacení se v majetkové podstatě nachází dostatek finančních 

prostředků, je takový věřitel oprávněn podat na insolvenčního správce žalobu. Žaloba je 

podávána u obecného soudu místně příslušného dle sídla insolvenčního správce, 

nejedná se tak o incidenční spor. Věřitel se musí mít v takovém případě na pozoru, 

neboť při uplatnění pohledávky u insolvenčního správce se nestaví promlčecí lhůta. 

Mohlo by tak dojít k případu, že IS se nestačí vyjádřit k uplatňované pohledávce. 

Mezitím vyprší promlčecí lhůta a pohledávka takového věřitele by zanikla. Pro věřitele 

je tak lepší, podá-li žalobu na IS před vypršením této lhůty.
85

 

Po zpeněžení předmětu zajištění má právo na vydání výtěžku zajištění věřitel, potažmo 

věřitelé. Z výtěžku jsou odečteny náklady související se správou zpeněženého majetku, 

které by neměly převýšit 4% výtěžku. Insolvenčnímu správci vzniknou náklady také se 

samotným zpeněžením předmětu zástavy, tyto náklady by neměly být vyšší než 5% 

z výtěžku. Zajištěný věřitel ovšem může schválit náklady ve větším rozsahu, než jak je 

uvedeno v zákoně. Výše uvedené neplatí, pokud zajištěný věřitel uhradil náklady 

spojené se správou a zpeněžením zajištěného majetku, na základě ustanovení 

§ 230 odst. 3 a 293 odst. 2 InsZ (§ 298 InsZ). 

Z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku je dále odečtena odměna insolvenčního 

správce dle vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách 

jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách 

jejich nutných výdajů. 

Dle MARŠÍKOVÉ neexistuje důvod, proč by zajištěný věřitel měl o vydání výtěžku 

žádat. Insolvenční správce má podat návrh na vydání výtěžku zajištěnému věřiteli 

v co nejkratší době po zpeněžení. Pokud tak neučiní, porušuje tak svou zákonnou 
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povinnost, a je důvodné, aby insolvenční soud přistoupil ke snížení odměny IS  

dle § 38 odst. 3 InsZ.
86

 

Umožňuje-li to stav majetkové podstaty, navrhne insolvenční správce insolvenčnímu 

soudu, aby povolil částečný rozvrh. Návrh musí obsahovat, které pohledávky mají být 

uspokojeny a do jaké výše. V případě, že to stav majetkové podstaty umožňuje, ale 

insolvenční správce takovýto návrh insolvenčnímu soudu nepodá, je to opět důvod 

pro snížení odměny dle § 38 odst. 3 InsZ (§ 301 InsZ). 

Na základě rozhodnutí o povolení částečného rozvrhu vydá insolvenční soud rozvrhové 

usnesení o těchto pohledávkách, jež doručí dlužníku, insolvenčnímu správci a dotčeným 

věřitelům. 

4.3.7 Konečná zpráva a rozvrh 

Je-li zpeněžena majetková podstata, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu 

konečnou zprávu. Společně s ní předloží také vyúčtování své odměny a hotových 

výdajů (§ 302 a 303 InsZ). 

Předložení konečné zprávy nebrání, pokud jsou stále vedeny incidenční spory, jejichž 

výsledek ovšem nebude mít na závěr vyplývající z konečné zprávy větší vliv. Zároveň 

není překážkou, pokud nebyl zpeněžen veškerý majetek, který lze dle § 227 InsZ 

vyjmout z majetkové podstaty, viz kapitola 4.3.1. 

Obsahem konečné zprávy je shrnutí činnosti insolvenčního správce spolu s vyčíslením 

jejích výsledků. Insolvenční správce v ní uvede zejména přehled pohledávek 

za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň, nesmí přitom 

zapomenout uvést, zda a v jaké výši již byly tyto pohledávky uspokojeny. Dále je 

součástí konečné zprávy vyčíslení nákladů spojených se správou majetkové podstaty, 

kdy je nezbytné, aby IS dostatečně odůvodnil náklady, které nejsou při správě obvyklé. 
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Součástí konečné zprávy je také přehled zpeněžení majetkové podstaty společně 

s výsledkem, jehož bylo zpeněžením dosaženo. Zároveň zde IS uvede přehled majetku, 

který v průběhu insolvenčního řízení zpeněžen nebyl. 

V konečné zprávě by také neměla chybět informace o provedení částečného rozvrhu, 

pokud k němu došlo, přehled plnění zajištěným věřitelům a jakým způsobem toto plnění 

ovlivňuje rozvrh, tedy zda byl výtěžek zpeněžení vyšší než pohledávky zajištěných 

věřitelů a zbyla-li nějaká částka z tohoto zpeněžení příslušná do rozvrhu, společně 

s přehledem dalších jednání a úkonů, které byly významné v průběhu insolvenčního 

řízení a toto ovlivnily. 

Výše uvedené je pouze demonstrativním výčtem obsahu konečné zprávy a insolvenční 

správce je tak povinen uvést všechny podstatné informace, které během insolvenčního 

řízení ovlivnily především stav majetkové podstaty a tím pádem také výtěžek získaného 

jejím zpeněžením. 

Cílem konečné zprávy je vyčíslení částky, která má být rozdělena mezi věřitele, 

a to konkrétně určenými podíly přihlášených věřitelů. Ke dni sepsání konečné zprávy 

sestaví IS účetní závěrku. 

Insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu a je-li to nutné, vyzve insolvenčního 

správce k její opravě. Finální verzi konečné zprávy uveřejní insolvenční soud 

v insolvenčním rejstříku. Ode dne zveřejnění mají účastníci řízení, tedy dlužník 

a přihlášení věřitelé, možnost podat do 15 dnů proti konečné zprávě námitky. Nepodal-

li žádný z účastníků námitky ve stanovené lhůtě, vydá soud rozhodnutí o schválení 

konečné zprávy i bez nařízení jednání (§ 304 InsZ). 

Jednání o konečné zprávě je naopak nařízeno vždy, pokud některý z účastníků proti 

předložené konečné zprávě podal námitky. Výsledkem takového jednání může být 

schválení konečné zprávy v takové podobě, v jaké byla předložena insolvenčním 

správcem, pokud soud shledá podané námitky jako nedůvodné. Pokud námitky, kterým 

bylo vyhověno, nemění v zásadě obsah konečné zprávy, uloží insolvenční soud 

insolvenčnímu správci, aby konečnou zprávu v rozsahu uznaných námitek doplnil či 

opravil. 
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Závěrem jednání o konečné zprávě je také možnost absolutního odmítnutí konečné 

zprávy v podobě, v jaké byla předložena insolvenčním správcem a IS je povinen 

v soudem stanovené lhůtě podat konečnou zprávu novou. 

V případě, že je konkurs řešen jako nepatrný, je možné, aby insolvenční soud rozhodl 

o včas podaných námitkách účastníků řízení i bez nařízení jednání 

(§ 315 odst. 1 písm. d) InsZ). 

Po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží insolvenční správce 

insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, ve kterém uvede konkrétní věřitele 

a částku pro ně určenou. Všichni věřitelé zahrnutí v rozvrhovém usnesení jsou 

z výtěžku zpeněžení uspokojováni poměrně vzhledem k výši jejich přihlášené a zjištěné 

pohledávky. Návrh IS je věcně přezkoumán insolvenčním soudem, který poté vydá 

rozvrhové usnesení, v němž určí částky určené k vyplacení jednotlivým věřitelům 

(§306 InsZ). 

Ještě před rozvrhem jsou uspokojeni věřitelé s pohledávkami za majetkovou podstatou, 

pohledávkami jim postavenými na roveň a zajištění věřitelé (§305 InsZ). 

Není-li výtěžek zpeněžení majetkové podstaty dostačující pro uspokojení všech 

takových věřitelů, jsou jejich pohledávky uspokojeny v následujícím pořadí. 

1. odměna a hotové výdaje insolvenčního správce 

2. pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv dle § 122 odst. 2 InsZ 

3. pohledávky věřitelů z úvěrového financování 

4. poměrně náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty 

a pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců vzniklé po rozhodnutí 

o úpadku 

5. pohledávky věřitelů na výživném ze zákona 

6. pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví 

7. ostatní pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené 

na roveň se uspokojí poměrně. 

Insolvenční správce před rozvrhem rovněž vyčlení částku potřebou k řádnému ukončení 

konkursu. 
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Insolvenční správce v určené lhůtě nepřesahující dva měsíce od právní moci rozhodnutí 

o rozvrhovém usnesení vyplatí věřitelům částky určené jim v tomto rozhodnutí. Je-li 

částka nižší než 500,-Kč či pokud nemohlo k vyplacení dojít z důvodu překážky 

na straně věřitele, uloží insolvenční správce částky určené k vyplacení takovým 

věřitelům do úschovy u insolvenčního soudu. Dotčení věřitelé o tom musí být 

insolvenčním správcem písemně vyrozuměni (§ 307 InsZ). 

O splnění rozvrhového usnesení je insolvenční správce povinen podat insolvenčnímu 

soudu písemnou zprávu. 

Autorka shledává jistou duplicitu platné právní úpravy, co se týká konečné zprávy 

a návrhu rozvrhového usnesení předkládanými insolvenčním správcem insolvenčnímu 

soudu.  

Z praktického hlediska je návrh rozvrhového usnesení totožný s obsahem konečné 

zprávy ve vztahu k uspokojovaným pohledávkám. Dle názoru autorky se tak jedná 

o zbytečnou administrativu. Insolvenční soud by mohl po právní moci rozhodnutí 

o schválení konečné zprávy rovnou vydat rozvrhové usnesení, jež by vycházelo 

z informací uvedených v konečné zprávě. Aby bylo předejito nesrovnalostem, mělo by 

být v právní úpravě explicitně uvedeno, že návrh rozvrhového usnesení je součástí 

konečné zprávy. 

Dle autorky je současná právní úprava nevhodná i z toho důvodu, že pokud je 

v konkursním řízení řešen úpadek fyzické osoby, jsou na účet insolvenčního správce 

stále zasílány srážky ze mzdy, které tvoří součást majetkové podstaty. Po nabytí právní 

moci usnesení o schválení konečné zprávy je tak výtěžek ze zpeněžení majetkové 

podstaty vyšší, než jak bylo uvedeno v konečné zprávě. V takovém případě je sice 

návrh nového rozvrhového usnesení na místě, neboť částka určená k rozvrhu je o něco 

vyšší, zákonodárce ovšem opomenul v platném insolvenčním zákoně uvést, kdy mají 

být srážky ze mzdy dlužníka zastaveny. Lhůty týkající se konečné zprávy a rozvrhového 

usnesení vedou k nezastavitelnému kolotoči, neboť by insolvenční správce mohl 

neustále doplňovat a znovu rozpočítávat částky určené k rozvrhu a insolvenční řízení by 

tak nikdy nemohlo být ukončeno. 
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Jednoduchým řešením pro daný problém by byla úprava zákona v tom, že součástí 

konečné zprávy by byl zároveň návrh rozvrhového usnesení. Od rozhodnutí o schválení 

konečné zprávy do nabytí takového rozhodnutí právní moci, by byly prováděny srážky 

ze mzdy dlužníka, nicméně by byly zaměstnavatelem deponovány. Po nabytí právní 

moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy a tedy i rozvrhového usnesení by 

insolvenční správce vyplatil věřitele dle rozvrhu. Pokud by se v této fázi insolvenčního 

řízení objevily komplikace, které by zabránily skončení insolvenčního řízení, měl by 

zaměstnavatel za povinnost deponované částky zaslat insolvenčnímu správci. 

V opačném případě by byly deponované částky vyplaceny dlužníku 

a to po pravomocném zrušení konkursního řízení, kdy se i dle současně platné právní 

úpravy stává osobou s dispozičním oprávněním s majetkovou podstatou opět dlužník. 

4.4 Práva a povinnosti správce spojené se skončením konkursu 

Insolvenční soud rozhodne o zrušení konkursu po obdržení zprávy od insolvenčního 

správce o splnění rozvrhového usnesení (§ 308 odst. 1 písm. c) InsZ). 

Insolvenční správce zůstává nadále ve funkci, nicméně již není oprávněn nakládat 

se zbývající částí majetkové podstaty. Osobou s dispozičním oprávněním se opětovně 

stává dlužník. 

Ke dni zrušení konkursu je IS povinen uzavřít účetní knihy, sestavit účetní závěrku, 

splnit povinnosti uložené daňovými předpisy a předat dlužníku potřebné účetní 

záznamy. 

Dále je IS povinen předat dlužníku zbývající majetek, zajistit činnosti evidenční 

a odbornou správu dokumentů vzniklých z činnosti dlužníka, popřípadě z činnosti jeho 

právních předchůdců, a další činnosti související se zrušením konkursu. 

Jakmile insolvenční správce splní všechny povinnosti, jež jsou mu uloženy na základě 

insolvenčního zákona a vyplývají ze skončení konkursního řízení, má právo na to, aby 

byl zproštěn funkce insolvenčním soudem. 

Insolvenční správce má dále právo na úhradu výdajů, které mu vznikly v souvislosti 

se skončením konkursu. Insolvenční soud v rozhodnutí o zproštění rozhodne i o těchto 

výdajích a určí způsob jejich úhrady. 
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 Závěr 5

Cílem diplomové práce bylo charakterizovat složité postavení insolvenčního správce 

v českém právním prostředí s ohledem na jeho vztah k ostatním procesním subjektům 

insolvenčního řízení a právům a povinnostem, jež jsou mu stanoveny zákonem nebo 

insolvenčním soudem. 

V diplomové práci bylo zjištěno, že je platná právní úprava v jistých ohledech 

komplikovaná například viz kapitola 4.1. Zákonodárce by se měl v budoucnu zaměřit 

na odstranění nesystematičnosti zákona a upravit právní předpis tak, aby orientace 

v dané problematice byla jednodušší i pro laickou veřejnost. 

Hlavním cílem zákonodárce v připravované novele zákona, je odlehčení agendy, která 

je vedena insolvenčními soudy. Některé aspekty činnosti insolvenčních soudů mají být 

přeneseny na insolvenční správce. 

Insolvenční správce by měl nově provádět přezkum přihlášených pohledávek věřitelů 

v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením sám společně s dlužníkem. O takovém 

přezkumu by pouze podal insolvenčnímu soudu zprávu. Součinnost s některými 

dlužníky bývá v praxi obtížná, neboť dlužníci neberou insolvenčního správce jako 

dostatečnou autoritu. Zákonodárce by tak měl zpřísnit postih dlužníků, kteří 

s insolvenčním správcem řádně nespolupracují. Na základě výše uvedeného je otázkou, 

zda připravovaná novela zákona v praxi obstojí. 

Problematika postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení je natolik složitá, 

že vyžaduje kritické zhodnocení i dalších aspektů, které díky plánovaném rozsahu 

diplomové práce nebyly v této práci zkoumány. 
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Abstrakt 

Účelem insolvenčního řízení v případě řešení úpadku konkursem je zjištění 

přihlášených pohledávek a jejich následné poměrné uspokojení z výtěžku zpeněžení 

majetkové podstaty. Hlavní činností insolvenční správce při výkonu jeho funkce je 

přezkoumání přihlášených pohledávek věřitelů, zjištění majetkové podstaty a její 

následný soupis, správa a zpeněžení. 

Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení je komplikovanou 

problematikou, o které je v našem právním prostředí málo diskutováno ze strany 

právních teoretiků, a je nutné v mnohých případech vycházet pouze z insolvenční praxe. 

Cílem práce je především zhodnocení současné právní úpravy týkající se insolvenčního 

správce a jeho postavení v insolvenčním řízení s ohledem na odbornou literaturu, 

platnou legislativu a judikaturu. Z diplomové práce zároveň vyplývá komplexnost 

postavení insolvenčního správce. 

V úvodu druhé kapitoly je vymezen pojem procesní subjekty insolvenčního řízení a 

teoretické pojetí funkce insolvenčního správce. Druhá kapitola charakterizuje především 

postavení insolvenčního správce na základě jeho vztahů s ostatními procesními 

subjekty. 

Ve třetí kapitole jsou specifikována základní práva a povinnosti insolvenčního správce. 

Důraz je kladen především na procesní postavení insolvenčního správce, nicméně je při 

procesním postavení insolvenčního správce nutné vycházet z hmotněprávního 

postavení. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na práva a povinnosti insolvenčního správce, která pro něj 

vyplývají z jednotlivých stádií insolvenčního řízení. 

Diplomová práce je zároveň soustředěna na možné změny v insolvenčním zákoně. 

Kritika je směřována především na posloupnost jednotlivých ustanovení v právním 

předpise. Dále jsou zmíněny možné změny týkající se incidenčních sporů 

(kapitola 2.3.3), práv schůze věřitelů (kapitola 2.5.1), jednotlivých zákonných 

lhůt (kapitola 4.2.2), zpeněžení majetkové podstaty (kapitola 4.3.4), aj. 
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Abstract 

The purpose of insolvency proceedings in case of bankruptcy is to find out registered 

proof of dept and its subsequent relative satisfaction from the proceeds of the realization 

of estate. The main activities of the insolvency practitioner in the performance of his 

function is to review the filed claims of creditors, the findings of the estate and its 

subsequent inventory, management and sale. 

Position of the insolvency practitioner in the insolvency proceedings is a complicated 

issue, which is in our legal environment little discussed by legal theorists and it is 

necessary in many cases work solely on the insolvency practice. 

The aim of the thesis is to evaluate the current legislation regarding the insolvency 

practitioner and his role in insolvency proceedings with respect to the professional 

literature, the applicable legislation and case law. The thesis also shows the complexity 

of the position of the insolvency practitioner. 

At the beginning of the second chapter is given a definition of procedural subjects in 

insolvency proceedings and theoretical understanding of the function of the insolvency 

practitioner. The second chapter describes the particular position of the insolvency 

practitioner, on the basis of its relations with other procedural subjects. 

The third chapter specifies the basic rights and duties of the insolvency practitioner. 

Emphasis is put on the procedural status of the insolvency practitioner, however, the 

procedural position of the insolvency practitioner must be based on substantive position. 

The fourth chapter focuses on the rights and obligations of the insolvency practitioner, 

which follows stages of insolvency proceedings. 

The thesis is further focused on possible changes in insolvency law. Criticism is 

directed primarily to a sequence of individual provisions in the law. There are also 

mentioned possible changes concerning incidental disputes (section 2.3.3), the rights of 

the creditors' meeting (section 2.5.1), individual legal deadlines (section 4.2.2), the 

realization of estate (section 4.3.4), and others. 

  



81 

Key words 

Insolvency pratitioner, insolvency proceedings, bankruptcy 

Name of the thesis 

Insolvency practitioner in case of resolution of the debtor’s insolvency by bankruptcy 

  



82 

Seznam použitých pramenů 

MONOGRAFIE 

HÁSOVÁ, Jiřina a MORAVEC, Tomáš. Insolvenční řízení. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-459-9, 280 s. 

KISLINGEROVÁ, Eva, RICHTER, Tomáš a SMRČKA, Luboš. Insolvenční praxe v 

České republice: v období 2008-2013. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice 

ekonomie. ISBN 978-80-7400-497-1, xv., 143 s. 

MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele: příručka 

zejména pro neprávníky. 2., aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2011. Praktická právnická 

příručka. ISBN 978-80-7201-862-8, 440 s. 

MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady 

ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 

2014. Glosátor. ISBN 978-80-87576-80-9, 864 s. 

RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-

329-4, 472 s. 

SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-002-8, 500 s. 

ŠNOBLOVÁ, Zuzana a NĚMČÁK, Vítězslav. Insolvenční správce. Vyd. 1. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014. Právní rukověť (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-914-

2, 284 s. 

ODBORNÉ ČLÁNKY 

PAVLIŠ, Martin. Teoretické pojetí funkce insolvenčního správce. Konkursní noviny: 

spolehlivý právní zdroj. 2015, XVIII(11), 20s. 

Poradna konkursních novin. Konkursní noviny [online], 2009(10) [cit. 2016-11-11]. 

Dostupné z: http://www.kn.cz/clanek/poradna-konkursnich-novin-132  

http://www.kn.cz/clanek/poradna-konkursnich-novin-132


83 

Insolvenční poradna. Konkursní noviny [online]. 2012(07) [cit. 2016-11-11]. Dostupné 

z: http://www.kn.cz/clanek/insolvencni-poradna-22 

PRÁVNÍ PŘEDPISY 

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

zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích 

zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

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

o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č.328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o 

změně dalších zákonů 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o 

obětech trestných činů) 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla) 

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

korporacích) 

zákon č. 148/1998 Sb, o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 

http://www.kn.cz/clanek/insolvencni-poradna-22
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zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

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

některá ustanovení insolvenčního zákona 

vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních 

správců 

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 

vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních 

standardech pojistných smluv insolvenčních správců 

vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a 

provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat 

v provozovně 

vyhláška č. 101/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních 

hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je 

insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně 

JUDIKATURA 

nález Ústavního soudu ze dne 9.2.2016, sp.zn. Pl. ÚS 17/15 

rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.9.2014, sp.zn. 33 Cdo 4048/2013 

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2.2.2016, sp. zn. KSLB 76 INS 22108/2014, 

4 VSPH 2266/2015-P9-7 

usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27.11.2008, sp. zn. KSOS 28 INS 

2717/2008, 1 VSOL 150/2008-P6-15 

usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22.3.2013, sp.zn. KSBR 27 INS 

20629/2012, 3 VSOL 77/2013-P51-13 
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usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 13.4.2016, 

č.j. KSLB 87 INS 17935/2015-B-5 

usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27.7.2016, č.j. KSUL 69 INS 

32436/2015-A-57 

usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30.4.2015, č.j. KSPL 27 INS 23404/2014-A-

22 
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