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Úvod 
 
 Je jen velmi málo oblastí v našem platném právu, které by při svém stejně 

významném společenském dopadu mohly konkurovat insolvenčnímu právu v tom, jak 

výraznou změnou v nedávné době prošly.1 Bylo to právě uvědomění si významu 

insolvenčního práva a jeho současná dynamika, co mne vedlo k rozhodnutí zvolit si 

téma své diplomové práce z oboru insolvenčního práva. Současná, doposud však velmi 

krátká praxe v kanceláři advokátky vykonávající činnost insolvenčního správce mne 

pak v mém rozhodnutí jen utvrdila.  

Samotná práce, jak bylo vymezeno v diplomovém úkolu, se věnuje pouze 

úpadku obchodních společností. Konkrétněji, zabývá se pouze úpravou konkursu a 

reorganizace, zcela tak pomíjí nový způsob řešení úpadku zvaný oddlužení. Po první 

kapitole, stručně nastiňující východiska vnímání insolvenčního práva, následuje část 

věnovaná kategorizaci věřitelů a jejich nároků. Posléze je popsán režim různých druhů 

pohledávek. Jen v nezbytně nutné míře se práce dále dotkla samotného pojmu 

majetkové podstaty, bez čehož by se stěží dalo rozebírat hlavní téma práce - 

uspokojování věřitelů. Stěžejní částí práce však jsou kapitoly pojednávající o způsobech 

uspokojení věřitelů obchodních společností, tedy o konkursu a reorganizaci. 

Vzhledem k předpokládanému rozsahu diplomové práce již nebylo možné věnovat se 

problematice mezinárodního a evropského insolvenčního práva, speciálním otázkám 

úpadku finančních institucí a jiným. Záměrně práce pomíjí i téma neplatnosti a 

neúčinnosti právních úkonů, které bývá zaslouženě a často samostatnou náplní 

diplomových prací.  

Současná úprava insolvenčního práva, jak je zde připomínáno na mnoha 

místech, je ve srovnání s tou předešlou natolik revoluční a přinesla takové množství 

konkrétních otázek, že problém kompaktnosti práce byl pro autora jistě ten nejtěžší. 

Cílem práce však nemělo být sestavení brožury, jakéhosi obecného úvodu do 

problematiky současného insolvenčního řízení, ale naopak při popisu současné úpravy 

identifikovat její sporná místa a pokusit se předložit možná řešení. Kompaktnost a 

vyváženost práce je tedy snad nižší, než by autora zcela uspokojilo, je to však daň za 

                                                 
1 K počátkům soubojů o koncepci reformy insolvenčního práva např. MATOCHA, P. Úpadkový zákon: 

Americká obchodní komora a expert Zoulík proti soudcům. Euro, 2004, č. 44. str. 32. 
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možnost věnovat se některým zajímavým problémům, v rámci autorových skromných 

možností a schopností, blížeji. Přesto však má tato práce, jak pevně věřím, svou 

systematiku. Její obsah je možné připodobnit trojúhelníku, na jehož vrcholech jsou 

umístěna klíčová slova práce: věřitel, pohledávka, uspokojení. Jinými slovy, tato práce 

se zabývá otázkou kdo, co a jak je v insolvenčním řízení uspokojován. 

Úvodem práce je třeba též stručně uvést její metodologii, východiska a zdroje.  

Převažujícími metodami práce jsou deskripce, analýza a dále používám metodu 

komparativní. Komparace v této práci spočívá ve srovnání nového2 insolvenčního práva 

s předešlou úpravou podle ZKV a také ve srovnání s úpravami zahraničními, 

slovenskou, německou, americkou, se kterými jsem se při psaní částečně seznámil. 

Vzhledem k všeobecně známému vlivu angloamerické tradice na současné české 

insolvenční právo byla při práci použita řada pramenů pocházející od autorů 

vycházejících z tzv. ekonomické metodologie práva, známé též jako law & economics. 

Tento u nás stále ještě relativně nový přístup k řešení právních otázek považuji za velmi 

perspektivní a proto se má začátečnická zvědavost o law & economics promítla do 

obsahu této práce. Rozcestníkem k literatuře zmíněného směru byla především 

monografie Tomáše Richtera o insolvenčním právu, která mi pomohla zorientovat se 

během první samostatné práce se sběrem a studiem odborné zahraniční literatury. 

Většina cizojazyčných statí je z pochopitelných důvodů citována z elektronických 

databází. Takové jsou v poznámce označeny zkratkou WL, podle databáze West Law.  

Z tuzemské literatury snad nebylo vynecháno žádné důležité dílo, když monografií 

k tématu ještě není příliš mnoho. Na poli časopiseckých článků je situace již mnohem 

příznivější. Okrajově bylo čerpáno i s poznatků nabytých během několika odborných 

školení či konzultací, nejedná se však o případy, které by vyžadovaly citace. Co se 

vůbec citací týče, je při jejich užití dodržen standardní formát; jen v případě několika 

málo děl, která jsou citována častěji a u nichž nehrozí záměna s dílem jiným, cituji 

z důvodu čtenářova komfortu ve zkrácené formě. 

I přes u nás tradiční řazení insolvenčního práva pod odvětví občanského práva 

procesního se tato práce z velké části soustředí na dopady platné úpravy do sféry 

hmotně právní, a díky zúžení jejího záběru na řešení úpadku obchodních společností 

                                                 
2 Úpravu zavedenou u nás zákonem č. 182/2006 Sb. označuji v této práci stále ještě jako nové 

insolvenční právo či novou úpravu, byť jsem s vytvářením diplomové práce započal více než rok poté, 
co předmětná úprava nabyla účinnosti a v době její obhajoby to již budou více než 2 léta. 
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částečně přesahuje do oboru obchodního práva. I proto bych rád poděkoval panu prof. 

Zoulíkovi, za možnosti zvolit si k závěrečné práci své vlastní téma. 

Práce je zpracována s ohledem na právní stav ke dni 1. 9. 2009. 
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1. Insolvenční právo a jeho úprava 
 

Důležitým krokem na počátku cesty k pochopení insolvenčního práva je 

připomenutí si lidské neschopnosti uzavírat úplné smlouvy3, tedy smlouvy takové, které 

by předvídaly všechny možné varianty budoucího stavu věci. Představme si smlouvu, 

která určuje osud nároků všech věřitelů, vznikajících už od založení korporace, přesně 

rozděluje kdy který nárok a v jaké výši bude uspokojen, dále např. za jakých okolností 

bude nahrazen management společnosti samotnými věřiteli, kdy má být její majetek 

prodán, komu, za jakou cenu atd. Výčet možností by mohl být stejně nekonečný, jako 

ona smlouva. Tento fakt je možno označit za prapříčinu existence insolvenčního práva.4 

Pokud by všichni současní i budoucí věřitelé dlužníka dokázali mezi sebou smluvně 

zakotvit pro případ dlužníkova úpadku podobu jejich práv a povinností, potřeba 

insolvenčního práva by nevznikla. 

 Nastane-li pak situace, kterou smlouva nepředvídala nebo neupravila, nabízí 

právo obecně stranám dvě možnosti. Jednou z nich je svěření pravomoci rozhodnout o 

dalším postupu té straně, která má k takovému rozhodnutí nejlepší informace a nejlepší 

motivaci. Anebo může právo stanovit pro tyto situace pevná pravidla.   

 

1.1 Účel insolvenčního práva 
 

 Při mém letmém seznámení s konkurzním a později insolvenčním právem 

v rámci povinného studia procesního práva mne nikdy nenapadlo ptát se, k čemu by 

vlastně takové právo mělo sloužit. Připouštím, že čtenáři, kteří nabyli ekonomického 

vzdělání jsou v tomto směru pravděpodobně velký kus přede mnou. Takovým se proto 

následující poznatky možná mohou zdát jaksi samozřejmé, přesto považuji za účelné je 

zde zmínit. Předesílám, že za uspokojivou odpověď na uvedenou otázku nepovažuji 

např. jen pouhý odkaz na § 1 InsZ hovořící o co možná nejvyšším uspokojení věřitelů, 

za účel insolvenčního práva nepovažuji ani ochranu pracovních míst, která je 

                                                 
3 Stromberg P., Smith D. C. Maximizing the value of distressed assets: 

Bankruptcy law and the efficient reorganization of firms. Citováno z 
http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/Smith-Stromberg_Maximizing.pdf 

4 K hospodářským a historickým  předpokladům vzniku insolvenčního práva viz Zoulík, F. Vývoj 
insolvenčních řízení. Právní fórum, č. 4. roč. 2009, str. 153. 
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deklarovanou prioritou zase podle francouzské úpravy.5 Role insolvenčního práva ve 

společnosti je totiž nepochybě mnohem komplexnější. 

Z makroekonomického hlediska je insolvenční právo připravenou cestou, kterou 

hospodářský neúspěšné subjekty opouštějí trh. Postupně se i v našich podmínkách 

rozšiřuje chápání opuštění trhu jako něčeho zcela přirozeného, jako nepostradatelného 

prvku tržní ekonomiky, prostřednictvím kterého dochází k adaptaci struktury 

ekonomiky na potřeby společnosti a její vývoj. Insolvenční právo by nemělo být 

překážkou opuštění trhu, ale nástrojem ke zvýšení efektivity takového opuštění. Mělo 

by zajistit přenos aktiv od neúspěšných subjektů s vynaložením co nejnižších 

transakčních nákladů k těm, kteří je dokáží využívat efektivněji. 

I zběžné nahlédnutí do statistik však ukazuje, že insolvenční řízení stojí na konci 

podnikatelské činnosti jen velmi malé části subjektů opouštějících trh.6 Zdá se tedy, že 

insolvenční právo zde není od toho, aby řešilo podnikatelské neúspěchy. Obchodní 

společnost může neuspět při svém podnikání, a její majetek by pak měl být použit 

efektivněji, a to bez ohledu na to, zda má jednoho či tisíce věřitelů. Předmětem 

insolvenčního práva jsou tedy jen situace, v nichž existuje mnohost věřitelů a tím i 

potenciální problém společně užívaného zdroje.7 

Koncept společně užívaného zdroje (common pool)8 popisuje, že racionální 

postupy jednotlivců disponujících právem ke společně užívanému kapitálu mohou vést 

k zániku hodnoty zdroje jako celku. Insolvenční právo potlačuje tento problém, který 

vznikne v okamžiku, kdy věřitelé získají informaci o tom, že dlužník nebude schopen 

uspokojit všechny své závazky v plně výši. Přestože pro věřitele jako celek by mohlo 

být výhodnější postupovat koordinovaně, má každý jednotlivý věřitel motivaci jednat 

rychle a nekoordinovaně, předběhnout ostatní a získat pro sebe maximální uspokojení. 

                                                 
5 STROMBERG, P., SMITH, D.C. Maximizing the value of distressed assets: Bankruptcy law and the 

efficient reorganization of firms. Citováno v pozn. 2. 
6 V roce 2003 v USA více než 90% ukončení podnikání proběhlo mimo dosah insolvenčního práva. 

K tomu viz. DAM, K. W. Credit Markets, Creditor Rights and Economic Development. University of 
Chicago, 2006. Dostupné na http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html. Pro ČR za roky 2004 
až 2006 odhaduje T. Richter 93 až 94%. 

7 JACKSON, T. H. The Logic and limit sof Bankruptcy Law. Cambridge: Harvard University Press, 
1986, s. 209. Citováno z RICHTER,  Insolvenční právo. 

8 Jde o koncept známý z teorie her, který lze popsat např. na společném užívání rybníku. Jediný vlastník 
by při jeho užívání postupoval tak, aby spotřeboval jen tolik kusů ryb, aby byla zachována reprodukce a 
on mohl spotřebovávat i v dalších letech. Při společném užívání více vlastníky však při tomto postupu 
každý z nich riskuje, že některý z nich zvolí strategii maximalizace momentálního zisku a spotřebuje 
více ryb či všechny. Při tomto vědomí pak nikdo z nich nemá důvod omezovat svou spotřebu z rybníku, 
když by mohl být ostatními předstižen.  
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Při takovém jednání však může pravděpodobně dojít k významným ztrátám pro 

společnost jako celek. Například zajištěný věřitel nekoordinovaně v rámci realizace 

svého zajišťovacího práva odejme dlužníkovi majetek klíčový pro výrobu dalších 

hodnot, čímž se zhroutí hodnota zbývajícího majetku. Jedním z nejdůležitějších účelů 

insolvenčního práva je zabránit těmto ztrátám. Děje se tak odebráním individuálních 

prostředků k vymáhání nároků věřitelů a jejich nahrazení kolektivním řízením. Problém 

společně užívaného zdroje tak mimo jiné osvětluje, proč definice úpadku obsahuje 

požadavek na existenci plurality věřitelů. A to nejen definice podle českého InsZ.910  

I v případě, že je úspěšně zabráněno destruktivnímu závodu o majetek dlužníka, 

není vyloučen výsledek z celospolečenského hlediska neefektivní. V zásadě je potřeba 

v každém insolvenčním řízení odpovědět na dvě otázky. Zaprvé, jak naložit s aktivy 

dlužníka. Zadruhé, jaká část výtěžku komu připadne. Jinými slovy je potřeba učinit 

alokační a následně distributivní rozhodnutí. Tomu, aby byl majetek dlužníka přemístěn 

k subjektu, pro nějž má nejvyšší hodnotu, může ale zabránit problém, označovaný 

ekonomií jako problém nesourodých nároků (diverse ownership interests).  

Je zřejmé, že rozhodnutí distributivní by nemělo ovlivňovat rozhodnutí alokační. 

Toto riziko nehrozí v případě společnosti s jediným vlastníkem a žádným věřitelem. 

Takový investor neustále zvažuje všechny možnosti dispozice s podnikem a nese 

veškeré následky svých rozhodnutí. Jinak tomu ale může být ve společnosti, na jejíž 

majetek mají různé subjekty nesourodé nároky. Mezi čekateli na majetek dlužníka stojí 

nositelé odlišných nároků, např. zajištění věřitelé, obecní věřitelé, společníci či 

akcionáři dlužníka. Každý z nich má přitom při přijímání alokačního rozhodnutí 

motivaci postupovat tak, aby bylo dosaženo distributivního rozhodnutí, které je pro něj 

co nejvýhodnější. Druhým podstatným účelem insolvenčního práva je zajištění toho, 

aby i přes nesourodost nároků na majetek dlužníka bylo s aktivy naloženo stejně 

efektivním způsobem, jakým by s nimi pravděpodobně naložil jediný vlastník. 

Pro interpretaci insolvenčního práva, tím spíše pro jeho tvorbu, je však důležité 

brát v potaz nejen jeho účinky na insolventní subjekty a jejich investory (tzv. ex post 

účinky), ale i účinky na solventní subjekty a jejich investory (tzv. ex ante účinky).  

                                                 
9 § 3 odst. 1 a 3 InsZ, § 3 odst. 2 a 3. ZKR 
10 Ještě v nedávné minulosti bylo možno zaznamenat ojediněle názory, požadující, aby podmínka 

mnohosti věřitelů v případě předlužení neplatila. Proč je tento požadavek nepřijatelný uvádí např. 
Zoulík ve 3. vydání svého komentáře k ZKV na str. 6.  
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Význam ex ante účinků je zřejmě podstatnější, a to vzhledem k poměru insolventních a 

solventních subjektů ve společnosti. Je jednoduché představit si, že čím vyšší a rychlejší 

je ex post uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení, tím lepší podmínky pro dlužníky 

zavládnou ex ante např. na úvěrových trzích. Insolvenční právo však, i když to na první 

pohled nemusí být zřejmé, svými pravidly ovlivňuje transakční náklady téměř při všech 

ekonomických činnostech. O insolvenčním právu tak možná víc než o jiných právních 

disciplínách platí, že může na první pohled plnit svůj základní účel, zatímco jeho 

negativní vedlejší účinky ve výsledku ty pozitivní téměř vymažou. 

 

1.2 Průběh insolvenčního řízení podle současné úpravy 
 

Podmínkou zahájení, nyní jednotného, insolvenčního řízení je existence úpadku 

dlužníka. Výjimkou v tomto směru je jen zahájení řízení na návrh dlužníka z důvodu 

tzv. hrozícího úpadku. Analýza definice úpadku není předmětem této práce, proto na 

tomto místě jen stručně poznamenám, že InsZ zavedl v definici úpadku oproti ZKV 

mnoho nového. I nadále jsou v zákonné normě ponechány dvě formy úpadku, a sice 

úpadek ve formě insolvence, tedy platební neschopnosti11 a úpadek ve formě předlužení. 

Vyžadovaná doba prodlení s placením závazků, která byla judikatorně stanovena na 6 

měsíců, je nyní pevně určena v délce 30 dní. Je třeba zdůraznit, že toto ustanovení se 

vztahuje jen na peněžité závazky. Neschopností plnit závazky nepeněžité povahy se 

dlužník do úpadku dostat nemůže. Otázkou také zůstává co si představit pod pojmem 

„podstatná část peněžitých závazků“.12 Naplnění toho znaku bude nutné posuzovat vždy 

případ od případu, a to v závislosti na ekonomické síle dlužníka. 

Druhou formou úpadku je předlužení. Zákon ponechává současnou úpravu, kde i 

nadále platí, že tato forma úpadku je omezena toliko na fyzické osoby podnikatele a na 

právnické osoby. Jinak řečeno předluženy mohou být jen subjekty, které povinně vedou 

účetnictví, popřípadě daňovou evidenci.13 O předlužení jde tehdy, jestliže souhrn 

dlužníkových závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Z této definice tak vypadlo 

                                                 
11 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7.2003, sp. zn. 29 Odo 10/2002 
12 Zatímco Kotoučová ve svém komentáři k InsZ uvádí, že se musí jednat o nadpoloviční část, Richter ve 

své monografii argumentuje pro přijatelnost i podstatně menší části. 
13 TARANDA, P. Nad definicí úpadku v novém insolvenčním zákoně. Daňová a hospodářská kartotéka, 

2007, č. 3, s. 29. 
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slůvko ,,splatných“ závazků. Nově se tak bude přihlížet i k závazkům dosud 

nesplatným. Majetek je však oceňován na základě běžícího podniku, tedy přihlíží se i 

k jeho dalšímu provozování a možnému zisku z tohoto vzešlému (tzv. expectans). 

Řízení se zahajuje k návrhu dlužníka nebo věřitele. Na navrhovatele dopadá 

potencionální odpovědnost za návrh, proto zákon vyžaduje úřední ověření podpisu 

osoby, která jej podává.14 

Následujícímu průběhu řízení jsou v potřebném rozsahu věnovány ostatní 

kapitoly. 

                                                 
14 Zařazeno novelou 296/2007 Sb.  
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2. Věřitel v insolvenčním řízení 
 

Postavení věřitele prodělalo v souvislosti s novou úpravou zásadní pokrok.15 

Jsou to právě věřitelé, kdo činí základní, ekonomická, rozhodnutí v průběhu 

insolvenčního řízení. V porovnání s předchozí právní úpravou insolvenční zákon 

zejména umožňuje věřitelům ovlivnit způsob řešení úpadku a vybrat osobu 

insolvenčního správce. Zákon přenechává věřitelům, aby v případě, kdy je možnost 

volby, zvolili, zda formou řešení bude konkurs nebo reorganizace, nebo která z forem 

oddlužení bude realizována. Zákon vychází z toho, že věřitelé jsou tzv. „ekonomickými 

vlastníky“ dlužníkova majetku - dlužník již všechno, co měl, utratil, a již pouze dluží - 

všechen jeho majetek tak vlastně ekonomicky patří věřitelům a insolvenční zákon je zde 

jen proto, aby tento stav realizoval. 

 Věřitelé .prostřednictvím věřitelských orgánů, vykonávají dohled nad činností 

správce. Zajištění věřitelé mohou dávat správci pokyny ke správě věcí, které slouží k 

zajištění jejich pohledávky.  

Cenou za rozšíření procesních možností věřitelů je na druhé straně prohloubení 

zásady vigilantibus iura. Každý věřitel se musí svým dlužníkům věnovat náležitou 

pozornost - a to jak před insolvenčním řízením, tak v jeho průběhu. Proto by věřitel, 

který chce insolvenční řízení ovlivňovat buď tím, že sám podá návrh na jeho zahájení 

anebo podá přihlášku své pohledávky, měl své kroky dobře zvážit a jejich provedení 

věnovat vysokou pečlivost. Jak návrh, tak přihláška podléhají přísnému přezkumu 

a riziko chyby nese vždy věřitel sám. 

Insolvenční zákon nastoluje ve vztazích mezi věřiteli (zejména při hlasování) 

taková pravidla, aby byla zachována rovnováha mezi jednotlivými skupinami věřitelů, 

především mezi skupinou věřitelů zajištěných a věřitelů nezajištěných, a chráněn 

společný zájem věřitelů.16 

                                                 
15O dalších (mimoprávních) faktorech ovlivňujících postavení věřitele KAVAN, P. Postavení věřtele 

v režimu insolvence dlužníka ve světle německé právní úpravy. Právní rozhledy 2008, č.6, str. 202. 
16 Částečně z textu Ministerstva spravedlnosti. 
 Dostupný na http://insolvencni-zakon.justice.cz/veritel/veritel-novy-zakon.html 
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2.1 Kategorie věřitelů 
 
 Výše zmíněná nezbytnost mnohosti věřitelů jako nutný předpoklad vzniku 

insolvenčního práva, souvisí rovněž i s různorodostí nároků věřitelů. Subjekty se 

dostávají do pozice věřitele z mnoha rozličných příčin, mají různé zájmy a povaha 

jejich nároků může být pestrá. Insolvenční právo proto věřitele rozřazuje do několika 

kategorií.  V porovnání s jinými kritérii je právě povaha pohledávky nejvýznamnější. 

S ohledem na tuto skutečnost je kategorie věřitelů blíže rozvedena v kapitole 

Pohledávky v insolvenčním řízení.  

2.2 Věřitelské orgány 
 

Zbavuje-li insolvenční právo věřitele práva na individuální uspokojení jejich 

pohledávek, je potřeba jej nahradit právem účastnit se procesu rozhodování o tom, jak 

má být s majetkem dlužníka naloženo. Takové právo věřitel vykonává přímo 

hlasováním a zprostředkovaně zastoupením ve věřitelském výboru. 

Přestože tato úprava vychází z koncepce ZKV, došlo v InsZ k upřesnění vztahů 

mezi věřitelskými orgány, jejich působnosti, způsobu hlasování a povinnostem. V InsZ 

je této úpravě věnováno celkem dvacet tři ustanovení (v ZKV jen tři).  InsZ upravuje 

institut věřitelských orgánů mnohem precizněji, stanovuje jasná pravidla, kdo a za 

jakých podmínek svolává věřitelské orgány apod.  

Zákon tedy stanovuje dva základní typy věřitelských orgánů. Nejvyšším 

věřitelským orgánem je schůze věřitelů. S ohledem na poměrně vysoké náklady spojené 

s výkonem rozhodovacích pravomocí předpokládá InsZ delegaci výkonu těchto 

pravomocí na věřitelský výbor, případně na zástupce věřitelů. Na druhé straně však 

zákon umožňuje, aby si schůze věřitelů vyhradila cokoli, co patří do působnosti 

věřitelského výboru či zástupce věřitelů. Z ustanovení § 46 odst. 3 InsZ je zřejmé, že 

věřitelský výbor vykonává působnost věřitelským orgánů vyjma věcí, které patří do 

působnosti schůze věřitelů nebo které si schůze věřitelů vyhradila. 

Hlavním věřitelským orgánem je schůze věřitelů. Základní rozsah působení 

schůze věřitelů je vymezen v ustanovení §46 InsZ. Přestože některá rozhodnutí svěřuje 

zákon přímo věřitelskému výboru, případně zástupci věřitelů, může si schůze věřitelů 
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vyhradit cokoliv, co patří do působnosti ostatních věřitelských orgánů. Tato možnost má 

praktický význam zejména v situacích, kdy rozhodnutí věřitelského výboru mohou mít 

vliv na zatížení majetkové podstaty, případně na možnost uspokojení v rámci 

insolvenčního řízení. Může tak dojít například k tomu, že schůze věřitelů ovládaná jen 

jedním silným věřitelem nezvolí žádný věřitelský orgán a o všech věcech bude 

rozhodovat jen za tím účelem svolaná schůze věřitelů, tedy fakticky jeden věřitel.  

Schůzi věřitelů vždy svolává a řídí insolvenční soud. Činí tak na základě 

vlastního rozhodnutí nebo z podnětu insolvenčního správce, věřitelského výboru nebo 

nejméně dvou věřitelů, jejichž pohledávky dosahují výše alespoň desetiny všech 

přihlášených pohledávek.  

Jisté rozpaky panují ohledně aplikace ustanovení §115 OSŘ ve vztahu k §85 

odst. 2 InsZ. Ze znění InsZ není totiž zcela zřejmé, zda lze schůzi věřitelů považovat za 

jednání soudu či nikoliv. V praxi se tak lze setkat s názory označujícími schůzi věřitelů 

za jednání sui genesis, tedy mimo dosah §115 OSŘ. Tato otázka má praktický dopad 

například pro účast veřejnosti na schůzi věřitelů. Připustíme-li že schůze věřitelů je 

jednáním soudu, je nutné rovněž z obecného pravidla veřejnosti jednání dovodit 

možnost účastnit se schůze věřitelů rovněž veřejnosti.  V současnosti je tato otázka 

řešena společným pokynem místopředsedů insolvenčních soudů ve prospěch chápání 

schůze věřitelů jako jednání soudu s nutností připuštění veřejnosti. Některé soudy však 

stále toto stanovisko ignorují.  

Schůzi věřitelů přísluší volba a odvolání členů věřitelského výboru a jeho 

náhradníků nebo zástupce věřitelů, rozhodnutí o ponechání ve funkci prozatímního 

věřitelského výboru.  

Nově zákonodárce upravuje způsob oznamování svolání schůze věřitelů. 

Oznámení o svolání schůze věřitelů zveřejní soud vyhláškou, tedy v souladu 

s ustanovením §71 odst. 3 InsZ v insolvenčním rejstříku. Nově zákonodárce upravuje 

způsob oznamování svolání schůze věřitelů. Oznámení o svolání schůze věřitelů 

zveřejní soud vyhláškou, tedy v souladu s ustanovením §71 odst. 3 InsZ v insolvenčním 

rejstříku a zároveň na úřední desce soudu. Předvolání účastníků k insolvenčnímu soudu 

musí být zveřejněno nejméně 15 dnů přede dnem, kdy se má schůze věřitelů konat. 

Insolvenčnímu správci, dlužníku, případně státnímu zastupitelství se doručí oznámení 

zvlášť.  



 16 

Nezbytnou obsahovou náležitostí oznámení o svolání schůze věřitelů je předmět 

jednání, včetně záležitosti, pro kterou byl návrh na svolání schůze věřitelů podán. Na 

rozdíl od předešlé právní úpravy může být na schůzi věřitelů projednán jen ty otázky 

uvedené v oznámení. Výjimka připadá v úvahu, jen pokud se všichni věřitelé dostaví na 

schůzi a usnesou se i na projednání jiného předmětu jednání.  

Zákon myslí i na obranu před opakovaným a nedůvodným požadavkem 

některého věřitele na svolání schůze věřitelů. V takovém případě může insolvenční soud 

na žádost věřitelů uložit povinnost uhradit náklady vzniklé ostatním věřitelům 

v souvislosti s účastí na takových schůzích a rovněž náklady, které vynaložil soud na 

svolání a organizaci schůze věřitelů. 

Zákon dále specificky upravuje předmět prvního jednání schůze věřitelů. Tím je 

povinně vždy volba věřitelského výboru, usnesení věřitelů o odvolání soudem 

ustanoveného insolvenčního správce a eventuelně ustanovení nového insolvenčního 

správce podle §29 odst. 1, zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti (za 

předpokladu, že byl ustanoven a schůze se koná po přezkumném jednání) a zpráva 

prozatímního věřitelského výboru o jeho dosavadní činnosti, byl-li ustanoven. V zájmu 

co možná nejrychlejšího ustavení věřitelských orgánů, zákonodárce stanovil povinnost 

insolvenčního soudu svolat první schůzi věřitelů ve lhůtě ne delší než dva měsíce od 

rozhodnutí o úpadku.  

Právo zúčastnit se schůze věřitelů mají přihlášení věřitelé, dlužník, insolvenční 

správce a státní zastupitelství, pokud se účastní insolvenčního řízení. Zákon rovněž 

přiznává právo účasti na schůzi věřitelů odborové organizaci, která u dlužníka působí.  

Podstatnější než právo účastnit se, je právo na schůze hlasovat. Obecně platí, že 

hlasovací právo má každý přihlášený věřitel, jehož pohledávka byla na přezkumném 

jednání zjištěna. Takové hlasovací právo nelze rozhodnutím soudu omezit. Jediným 

důvodem odepření hlasovacího práva je že rozhodovaná věc se týká vlastní osoby nebo 

osoby věřiteli blízké nebo která tvoří s věřitelem koncern. (z toho plyne, že při volbě 

věřitelského výboru může věřitel hlasovat sám pro sebe).  

Hlasovací právo náleží bez dalšího věřitelům, jejichž pohledávka byla zjištěna. 

Pro dobu po přezkumném jednání, v jehož důsledku byly některé pohledávky popřeny, 

je rozhodnutí o hlasovacím právu těchto věřitelů svěřeno schůzi věřitelů. Tedy, věřitelé, 

jejichž pohledávka byla zjištěna, se mohou usnést na tom, že věřitelé, jejichž 
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pohledávky byly popřeny, mohou v rozsahu popření hlasovat, resp. v některých 

případech tak rozhodne insolvenční soud. Usnesení schůze věřitelů o hlasovacím právu 

je jedním z těch, které soud nemůže zrušit, a to ani v případě rozporu se společným 

zájmem věřitelů. V rozsahu, ve kterém o hlasovacím právu popřených věřitelů se 

schůze neusnesla, rozhodne insolvenční soud.  

Zákon pamatuje i na situaci, kdy se dlužník zavázal více věřitelům uhradit 

peněžitou pohledávku společně a nerozdílně a tito věřitelé nejednají ve shodě a každý 

z nich uplatňuje svým jménem pohledávku v nominální hodnotě. Je zřejmé, že 

v případě, kdyby každá z těchto osob hlasovala celou výši pohledávky, došlo by ke 

zkreslení výsledků hlasování. Proto v tomto případě vykonávají jednotliví věřitelé práva 

jen ohledně svého dílu pohledávky.  

Nově zákon připouští i korespondenční hlasování na schůzi věřitelů. Protože 

předmět jednání je věřitelům předem znám, je možné, aby věřitel, který se fyzicky 

schůze neúčastní, uplatnil svůj hlas písemným podáním výslovně označeným jako 

hlasovací lístek. Zákon stanoví přísné podmínky pro formu i obsah takového podání. 

Nebude-li mít podání náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou, insolvenční 

soud věřitele nevyzývá k odstranění vad podání dle §43 OSŘ, a k takovém návrhu 

nepřihlíží. Stejně tak i v situaci, kdy věřitel nedoručí své podání soudu včas, tj. v den 

předcházející schůzi věřitelů.  

Kontrolní mechanismus v rozhodování schůze věřitelů představuje ustanovení 

§54 InsZ, který umožňuje, aby insolvenční soud zrušil usnesení schůze věřitelů, pokud 

odporuje společnému zájmu věřitelů, který je definován v ustanovení §2 InsZ, podle 

kterého je „společným zájmem věřitelů zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-

li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než 

ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení 

některých věřitelů.“ Tento koncept má za cíl chránit věřitele před prosazováním 

různorodých zájmů, které by mohly odporovat cíli a účelu insolvenčního řízení. 

Interpretací pojmu společný zájem věřitelů se soudy jistě v budoucnu budou muset 

zabývat, neboť jeho zákonná definice sama vůbec nic neřeší.17  

                                                 
17 Richter zdůvodňuje nezbytnost interpretace § 2 písm. j) InsZ tak, aby přijaté rozhodnutí bylo 

paretovsky efektivní, tedy aby v jeho důsledku nebyl poškozen žádný věřitel a alespoň jeden z něj měl 
prospěch. RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 146. 
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Soud je však v uplatnění pravomoci zrušit usnesení schůze věřitelů, která 

odporuje společnému zájmu věřitelů, časově omezen, neboť jej může zrušit jen do 

konce schůze věřitelů, která usnesení přijala a jen na návrh insolvenčního správce nebo 

věřitele, který hlasoval proti přijetí usnesení schůze věřitelů.  

K platnosti usnesení schůze věřitelů postačí prostá většina hlasů přítomných 

nebo řádně zastoupených věřitelů. (zákon však na některých místech stanoví odchylně). 

Hlasy se počítají podle výše pohledávek hlasujících věřitelů, nikoliv podle počtu 

hlasujících věřitelů. Přitom platí, že na každou 1 Kč pohledávky připadá jeden hlas.  

 

Věřitelský výbor 

 

V určitých fázích insolvenčního řízení se fakticky schůze věřitelů nemůže sejít. 

Pro tento případ zavádí InsZ zcela nový institut prozatímního věřitelského výboru, 

kterým je nahrazena ne příliš praktická úprava podle ZKV, kdy do doby ustanovení 

věřitelského výboru, případně zástupce věřitelů, vykonávala působnost těchto orgánů 

schůze věřitelů. Insolvenční soud tak může i před první schůzí věřitelů a před 

rozhodnutím o úpadku, jmenovat prozatímní věřitelský výbor. Byl-li insolvenční návrh 

podán dlužníkem, učiní tak soud vždy a neprodleně. Stejně tak jmenuje soud prozatímní 

věřitelský výbor, jestliže věřitelský výbor neustanovila schůze věřitelů k tomu účelu 

svolána.  Proti tomuto rozhodnutí není přípustně odvolání.  

 

Soud by měl postupovat při jmenování prozatímního výboru tak, aby v něm, 

posuzováno podle povahy pohledávek, byly zastoupeny všechny skupiny věřitelů. 

Jestliže významná část pohledávek náleží dlužníkovým zaměstnancům, soud by měl 

rovněž do prozatímního věřitelského výboru jmenovat i jejich zástupce. Nejblíže 

svolaná schůze věřitelů konaná po jmenování prozatímního věřitelského výboru o něm 

rozhodne tak, že jej ponechá celý ve funkci nebo jej odvolá a zvolí jiný výbor nebo 

provede dílčí změny v jeho složení. Insolvenční soud poté potvrdí  nově zvolený 

věřitelský výbor nebo potvrdí usnesení, jímž byl ponechán ve funkci prozatímní 

věřitelský výbor, čímž je ukončena činnost prozatímního věřitelského výboru. Ten se 

totiž i v případě ponechání prozatímního věřitelského výboru považuje za věřitelský 

výbor ustanovený schůzí věřitelů.  
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Povinnost ustanovit věřitelský výbor se stejně jako v případě ZKV váže na počet 

přihlášených věřitelů. Je-li přihlášených věřitelů více než 50, je schůze věřitelů povinna 

ustanovit věřitelský orgán. V opačném případě se schůze věřitelů jako nejvyšší 

věřitelský orgán, může usnést, že místo věřitelského výboru bude zvolen pouze zástupce 

věřitelů. Minimální počet členů věřitelského výboru jsou tři. Oproti ZKV však  došlo ke 

snížení maximálního počtu z devíti na sedm, od čehož si zákonodárce slibuje větší 

akceschopnost tohoto orgánu. 

Způsob volby věřitelského výboru je výrazně ovlivněn výše podrobně popsaným 

problémem nehomogennosti nároků věřitelů. InsZ vyžaduje18, aby počet členů 

věřitelského výboru navržených nezajištěnými věřiteli dosahoval alespoň počtu členů 

navržených zajištěnými věřiteli. 19 

Každému členovi se obligatorně stanoví konkrétní náhradník. Není tedy možné, 

aby náhradník zastoupil jiného člena věřitelského výboru než toho, pro který byl 

jmenován. Z rozhodnutí schůze věřitelů pak může mít člen věřitelského výboru 

náhradníků více.  

Ustanovení § 58 odst. 2 InsZ  stanoví demonstrativní výčet práv a povinností 

věřitelského výboru, přičemž další oprávnění a povinnosti upravuje InsZ i na jiných 

místech. Členy a náhradníky věřitelského výbory mohou být dle § 59 odst. 1 InsZ jen 

přihlášení věřitelé. Mezi pravomocemi věřitelského výboru lze rozlišit ty, jenž jsou 

svojí povahou rozhodovací a ty, které lze nazvat dohlížecími.20 Do skupin 

rozhodovacích pravomocí spadají  např. udělování souhlasu insolvenčnímu správci 

nebo dlužníku s dispozičními oprávněními souhlas s uzavíráním smluv o úvěrovém 

financování dle § 58 odst. 2 písm c) InsZ nebo udílení souhlasu k právním úkonům, 

které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou a její správou zásadní význam, 

činí-li je dlužník s dispozičními oprávněními, podle § 330 odst. 3 InsZ. Příkladem 

dohlížecích pravomocí sloužících k monitoringu správy dlužníkova majetku či provozu 

jeho podniku, ať již správcem či dlužníkem, jsou oprávnění uvedená v § 58 odst. 2 

písm. a), b) d) – i) InsZ.  

                                                 
18 § 57  InsZ  
19 Pravidlo se neuplatní, pokud nezajištění věřitelé nenavrhnou své členy nebo tito nemohou být z jiných 

důvodů zvoleni  
20 RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008. str. 144 
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Pozitivním dopadem zavedení institutu věřitelského výboru je také snížení 

nákladů na přímý výkon rozhodovacích pravomocí hlasováním na schůzi věřitelů 

pomocí delegace na věřitelský výbor. Nemusí tomu tak být vždy, protože InsZ v § 46 

odst. 2, 3 umožňuje schůzi věřitelů vyhradit si k rozhodnutí kteroukoli záležitost 

spadající do pravomoci věřitelských orgánů. 21 

 3. Pohledávky v insolvenčním řízení  
 

Přestože pojem pohledávka je v InsZ určitě jedním z nejčastěji se objevujících, 

stejně jako v ZKV ani v InsZ nenajdeme jeho definici. Avšak i přesto, že slovy D. G. 

Epsteina „Insolvence je celá o pohledávkách“,22 nezdá se absence legální definice 

pohledávky pro účely InsZ býti nedostatkem.23  Je tedy potřeba vycházet z obecné 

definice závazkového právního vztahu24, podle níž se pohledávkou rozumí právo 

věřitele na plnění, jemuž odpovídá povinnost dlužníka plnit závazek. 

 3.1 Různé případy pohledávek  
 

Nejobvyklejším případem pohledávky, které je možné, respektive nezbytné, 

uplatnit v insolvenčním řízení je splatná peněžitá pohledávka. 

Protože k automatickému zesplatnění závazků dlužníka (tzv. akcelerace) 

dochází nikoliv rozhodnutím o úpadku, ale až prohlášením konkurzu25, přihlašují se 

v insolvenčním řízení i pohledávky dosud nesplatné nebo podmíněné. Zajímavou 

otázkou, na níž upozorňuje Richter26 v souvislosti s nesplatnými pohledávkami, je, zda 

je potřeba pro účely přihlášení takovou pohledávku diskontovat na současnou čistou 

hodnotu. I když například InsO v § 41 tento požadavek zakotvuje, InsZ na toto téma 

mlčí. Protože poznatky ekonomie27 jsou v tomto nezpochybnitelné, tedy jistě platí 

jednoduše řečeno, že 1 koruna získaná dnes je vždy více než 1 koruna, získaná zítra, 

                                                 
21 Srov. § 187 odst. 2 ObchZ  
22 EPSTEIN, D. G., NICKLES, S. The Bankruptcy Claims Process: Review and Overview, 2008. 

Převzato z: Principles of Bankruptcy Law, Unit 15, West Publishing Co. 2007. WL. 
23 Je v možné tvrdit i to, že tam, kde zákon definici podává, není výkladových potíží méně a mohou 

dokonce vznikat jiné. Americká insolvenční úprava poskytuje definici v 11 U.S.C. § 101 (5)(A)(B). 
24 §484 ObčZ. 
25 § 250 InsZ. Obdobně, ne shodně, i § 14 odst. 1 písm. g) ZKV 
26 RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008.Richter, T. 
27 Jde o tzv. kompenzaci za časovou hodnotu peněz či za odloženou spotřebu věřitele. Viz např. 

HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 
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pak je, myslím, potřeba přiznat nutnost předčasně uplatňovanou pohledávku diskontovat 

i bez explicitní úpravy a i přesto, že by se jednalo o velkou změnu dosavadní tuzemské 

praxe. Otázka je, pravda, významná spíše při řešení úpadku reorganizací, když 

s ohledem na lhůtu pro rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a současně automatické 

zesplatnění pohledávky při konkursu ze zákona, je efekt diskontování při řešení 

konkursem zanedbatelný. Podle slov o současné hodnotě v § 384 odst. 1 písm. d) InsZ 

se však zdá, že zákon s konceptem časové hodnoty peněz operuje. Soudy se tedy 

alespoň při schvalování reorganizačního plánu této otázce nejspíše nevyhnou. 

Je-li vznik pohledávky vázán na splnění odkládací podmínky, pohledávku lze 

takto přihlásit. Žádný vliv na její podmíněnost nemá prohlášení konkursu. To ovšem 

neplatí v případě pohledávek závislých na podmínce rozvazovací, u nichž ke 

zmíněnému okamžiku nastává fikce nepodmíněnosti, dokud rozvazovací podmínka není 

splněna.28 

V insolvenčním řízení je možné uspokojovat i pohledávky nepeněžitého 

charakteru. Stanoví tak § 175 InsZ, který dále přikazuje takovou pohledávku vyčíslit 

v penězích a určuje pro takové vyčíslení postup. V případě, že by věřitelé nepeněžitých 

pohledávek mohli vymáhat nepeněžité plnění, místo toho, aby jejich pohledávka byla 

konvertována na peněžitou a pak uspokojena poměrně spolu s ostatními pohledávkami 

obecných věřitelů, došlo by totiž k porušení stěžejního principu par conditio 

creditorum. Hodnotou se zde rozumí obvyklá cena nepeněžitého plnění.29 Hodnotu 

pohledávky nepeněžité, stejně jako pohledávky neurčité výše, je pak potřeba odhadnout. 

Je vhodné si ujasnit, že za nepeněžitou pohledávku ve smyslu tohoto ustanovení, totiž 

ve smyslu obligačně právním, nelze považovat právo vlastníka na vydání jeho věci, 

protože ta nenáleží do majetkové podstaty. Takový vlastník musí postupovat 

v insolvenčním řízení jiným způsobem. 

Nakonec se §175 InsZ zmiňuje o pohledávkách neurčité výše. Zde může jít např. 

o pohledávky z titulu náhrady škody před pravomocným rozhodnutím o její výši. 

 V situaci, kdy již došlo k jednání dlužníka, avšak samotná škoda se dokonce 

ještě ani neprojevila (přesto téměř jistě neurčitému okruhu osob vznikne), se komplikuje 

                                                 
28 Viz § 251 InsZ 
29 Zákon zde neřeší okamžik, ke kterému by měla být tato hodnota odhadnuta. A v úvahu přichází několik 

okamžiků, jejichž rozpětí může představovat až několik měsíců, což v některých případech již nemusí 
být bez významu. 
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i zdánlivě jednoduchá otázka „co je to pohledávka“ a kdo ještě je „insolvenčním 

věřitelem“. Má-li při reorganizaci dojít k oproštění dlužníka od neuspokojených 

závazků a zachování jeho existence, je potřeba řešit postavení osob s tímto druhem 

neurčitého nároku a hledat spravedlivé řešení, zvláště může-li jít o náhradu škody na 

zdraví. V českém prostředí, kde lze pozorovat jen nepatrný posun od 

zanedbatelných částek k adekvátním odškodněním přisouzeným obětem různých 

deliktů, není tento problém až tak významný. Ve Spojených státech amerických však 

kombinace hromadných žalob spolu s výší přiznávaných odškodnění vede u dlužníka 

k bezvýchodné situaci (tzv. mass tort bankruptcies). Známé jsou především tzv. 

azbestové bankroty. Následkem škody na zdraví, způsobené expozicí azbestu 

používaného hojně ve stavebnictví, a souvisejících hromadných žalob skončilo 

v úpadku mnoho desítek společností. 

Hledání řešení problému budoucího věřitele (tzv. future claimant), jak se potíž 

vyvolaná úpadkem původců hromadných škod na (nejen) zdraví označuje, začalo před 

mnoha lety a stále chybí definitivní uspokojivé závěry. Nejčastěji citovaným případem 

je určitě reorganizační řízení společnosti Johns-Manville Corp.30 Návrh na reorganizaci 

byl sice podán už v roce 1982, toto řízení ale slouží dodnes jako model, na kterém 

ověřují a demonstrují svá řešení uznávání věhlasní američtí profesoři insolvenčního 

práva. Problém budoucího věřitele by vydal na samostatnou práci, spíše však rozsáhlou 

publikaci. Pozitivním závěrem tedy je alespoň to, že v případě budoucí nutnosti řešit 

obdobný problém ve zdejších podmínkách, budou mít naši tvůrci práva z čeho čerpat 

inspiraci.31 

Uvedená kategorizace pohledávek (peněžité, nepeněžité, splatné, nesplatné, 

různě podmíněné, neurčité výše atd.) může mít svůj význam především při posuzování 

věřitelova hlasovacího práva. Jejich rozdílný charakter má dopad také na nezbytné 

náležitosti přihlášky. 

                                                 
30 V kauze Manville byl při reorganizaci vytvořen zvláštní svěřenecký fond v objemu 5 miliard dolarů a 

zájmy budoucích „azbestových obětí“ hájil zvlášť ustanovený zástupce. Přesto však došlo k tomu, že 
zatímco ti, u nichž se poškození zdraví projevilo dříve, získali 100% odškodnění, na pozdější věřitele 
již zbylo jen 10%. Fond  operuje dodnes. 

31 Jen namátkou je možné z navrhovaných i uskutečněných řešení jmenovat např. přijetí tzv. FAIR Act, 
kterým byl vytvořen vládní fond pro oběti masových deliktů. Dále model nového investičního 
intrumentu, který by umožnil s budoucími nároky obchodovat a stanovit tak „férově“ jejich hodnotu. 
Přehledný úvod do problému a možností jeho řešení nabízí např. LISTOKIN, Y., AYOTTE, K. 
Protecting future claimants in mass tort bankruptcies. Northwestern University Law Review, 2004. 
(WL) 
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3.2 Přihlašování pohledávek 
 

Na základě účinků, které insolvenční zákon v § 109 spojuje se zahájením 

insolvenčního řízení, se věřitelé mohou domáhat uspokojení své pohledávky po zahájení 

insolvenčního řízení pouze přihláškou pohledávky.32 Přihláškou se rozumí písemný 

procesní právní úkon, kterým se věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v insolvenčním 

řízení.33 Toto podání, které musí splňovat náležitosti nejen dle § 174 InsZ, ale i podle § 

42 odst. 4 a § 79 odst.1 OSŘ, nestanoví-li InsZ jinak,34 se v mnohém neliší od žaloby na 

plnění. Uvádí se v něm právní titul a přikládají se důkazy o existenci, pořadí a výši 

pohledávky. Rovněž promlčecí a prekluzivní doby podání přihlášky staví.35 Oproti 

předchozí úpravě tento efekt nenastává podáním u jiného než insolvenčního soudu, 

věřitelé proto příslušnosti soudu musí věnovat zvýšenou pozornost. Z důvodu absence 

úpravy skupinových žalob (tzv. class actions) v našem právním řádu byla odmítnuta 

možnost podávat hromadné přihlášky36, přestože některé zahraniční úpravy poskytují 

takovou příležitost např. zaměstnancům dlužníka. Důvody pro opatrnější volbu jsou 

jistě pochopitelné a obhajitelné, nicméně množství nákladů, které by hromadná 

přihláška mohla eliminovat, je, podle mého názoru, rovněž silným argumentem. 

Odchylkou od ZKV je možnost podávat přihlášky již od okamžiku zahájení 

insolvenčního řízení, nikoliv tedy až prohlášením konkursu. Věřitel podávající 

insolvenční návrh je pak povinen podat přihlášku současně s návrhem. Lhůta pro 

podávání přihlášek je určena soudem v rozhodnutí o úpadku a může končit v rozmezí 

30 dnů nebo 2 měsíců od takového rozhodnutí.37 § 22 ZKV připouštěl přezkoumání i 

tzv. opožděných přihlášek, tedy těch, které byly podány do dvou měsíců od prvního 

přezkumného jednání.38 Takové pravidlo rozhodně nepřispívalo k rychlosti řízení, proto 

lze jen uvítat, že dnes je dvouměsíční lhůta pro přihlašování pohledávek 

nepřekročitelná. 

                                                 
32 PACHL, L. Průvodce věřitele insolvenčním řízením. Právní fórum, 2008, roč. 5, č. 1 str.3. 
33 § 2  písm. h) InsZ 
34 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 4452 
35 § 173 odst. 4 InsZ.  
36 Viz důvodová zpráva k § 173 InsZ 
37 § 136 odst. 2 písm.d)  a odst. 3 InsZ 
38 Počítáním lhůty podle zmíněného ustanovení se zabýval až Ústavní soud v rozhodnutí IV. ÚS 365/97. 

Judikát je stále použitelný i na lhůty podle InsZ. 
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Pro věřitele může být problematické, že ani rozhodnutí o úpadku dlužníka není 

věřitelům dlužníka doručováno zvlášť nebo do vlastních rukou a lhůta tak počíná běžet 

od okamžiku, kdy je rozhodnutí o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Záleží 

tedy velmi na obezřetnosti věřitelů, aby si kontrolovali, zda proti některému z jejich 

dlužníků nebylo zahájeno insolvenční řízení respektive zda již neběží lhůta pro 

podávání přihlášek stanovená v rozhodnutí o úpadku.39 V tomto ohledu je potřeba 

ocenit, že Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na svých stránkách informace potřebné 

k vytvoření software pro automatizovaný monitoring dlužníků. Mnoho subjektů dnes 

tak (pochopitelně za úplatu) nabízí pravidelnou „lustraci“ obchodních partnerů. 

Další pozitivní změnou, která snižuje primárně především transakční náklady 

insolvenčního správce při zpracování a přezkumu přihlášek, je povinnost podat 

přihlášku na předepsaném formuláři.40 Tento způsob se osvědčil jak v zahraničí, tak 

nakonec i v případě tuzemských návrhů na zápis do obchodního rejstříku. Přihláška se 

podává vždy dvojmo, a to včetně příloh.41 Jeden ze stejnopisů soud totiž neprodleně 

předá správci (je-li již jmenován). Není-li insolvenční správce schopen přihlášenou 

pohledávku pro její vady nebo neúplnost přezkoumat, vyzve věřitele, aby přihlášku 

pohledávky opravil nebo doplnil. K opravě nebo doplnění přihlášky pohledávky musí 

insolvenční správce věřiteli poskytnout lhůtu vždy minimálně 15 dnů. Současně je 

povinen věřitele výslovně poučit o tom jak má opravu nebo doplnění přihlášky 

pohledávky provést. Nebude-li věřitelem přihláška pohledávky ve stanovené lhůtě 

opravena nebo doplněna, předloží insolvenční správce takovou přihlášku insolvenčnímu 

soudu k rozhodnutí o tom, že se k podané přihlášce pohledávky nepřihlíží. O tomto 

následku musí insolvenční správce věřitele poučit ve výzvě na opravu nebo doplnění 

přihlášky pohledávky. Taková pohledávky nebude moci být v rámci insolvenčního 

řízení uspokojena. Slovenský zákonodárce zvolil o poznání tvrdší přístup, když při 

srovnatelné obsahové náročnosti přihlášek neukládá soudu ani správci povinnost 

věřitele vyzývat k opravě vad přihlášky. Slovenským věřitelům jistě nelze závidět ani 

povinnost podávat přihlášku trojmo, z toho dvě vyhotovení je nutno zaslat na adresu 

správce a jedno podat příslušnému soudu42 

                                                 
39 KOZÁK, J. Poradna konkursních novin. Konkursní noviny, vydání ze dne 29.5.2008. 
40 K tomu viz § 431 InsZ a § 21 a § 22 vyhlášky č. 311/2007 Sb. 
41 Ze ZKV nebylo možné jednoznačně dovodit, zda i přílohy je nutné podat ve dvojím vyhotovení a 

soudy nezaujaly k této otázce zcela jednoznačný přístup. 
42 ĎURICA, M. Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii. Žilina: Poradca podnikaťela, 2006. 
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Zjednodušení přináší i § 18 InsZ, díky kterému se změna osoby věřitele podle 

hmotného práva nekomplikovaně a rychle promítne i do procesního postavení 

dotčených osob. V této souvislosti je potřeba upozornit, že smlouva o postoupení 

pohledávky musí nést úředně ověřený podpis. 

3.2.1 Pohledávky, které se přihlašují 
 

Obecně se za insolvenčního věřitele považuje ten, který se domáhá uspokojení 

svých nároků v insolvenčním řízení přihláškou. Přihláškou pohledávky se uplatňují 

všechny pohledávky věřitelů za dlužníkem, s výjimkou pohledávek za majetkovou 

podstatou, pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a 

pohledávek, které jsou vyloučeny z uspokojení v insolvenčním řízení (k těmto viz níže). 

Zásadně jen přihlášené pohledávky se uspokojují, podle způsobu řešení úpadku, 

rozvrhem při konkursu nebo plněním reorganizačního plánu při reorganizaci. Vedle 

toho zákon také výslovně počítá43 se stejným způsobem uspokojení pro případy, kdy je 

nárok věřitele ze zákona považován za přihlášený. Tak je tomu i u nepřihlášeného 

věřitele, kterého dlužník uvedl na seznamu závazku přiloženému k návrhu na povolení 

moratoria. Ten se považuje za přihlášeného po dobu trvání moratoria (§121 odst. 2 

InsZ). 

Některé další případy těchto pohledávek se pak týkají úpadku finančních 

institucí. 

Zvlášť se zabývá zákon v § 166 přihlašováním věřitelů, jejichž pohledávka je 

zajištěna zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, 

zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo 

obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.44 Zajištěný věřitel musí v přihlášce 

uvést, zda uplatňuje právo na uspokojení ze zajištění, dále uvede okolnosti, které 

osvědčují vznik zajišťovacího vztahu, označí jeho druh a dobu vzniku.  

Předně je potřeba z tohoto okruhu zajištěných pohledávek ve smyslu nového 

insolvenčního práva vyloučit ty, které jsou zajištěny majetkem třetí osoby. Věřitel 

takové pohledávky podává přihlášku pouze jako nezajištěný a takto může být 

uspokojen. Zpravidla se však bude snažit svou pohledávku uspokojit mimo insolvenční 

                                                 
43 § 165 odst. 2 InsZ 
44 § 2 písm. g) InsZ 
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řízení. Takovou možnost mu dává § 183 InsZ, který vlastně představuje výjimku ze 

základního pravidla insolvenčního práva, tedy ze zákazu jednání věřitelů směřující 

k individuálnímu uspokojení pohledávek mimo insolvenční řízení.45 Zároveň dává InsZ 

možnost těmto osobám přihlásit jako podmíněnou svou pohledávku, pro případ, že se 

věřitel uspokojí z jejich majetku. Předchozí úprava pamatovala pouze na ručitele podle 

§ 546 a násl. ObčZ, § 303 a násl. ObchZ nebo podle § 30 zákona směnečného a 

šekového, a na ručitele zákonné, např. podle daňového zákona.46 

Za zajištěnou pohledávku se naopak považuje i pohledávka za třetí osobou, 

pokud je zajištěna majetkem náležejícím do majetkové podstaty.47 Jde tedy o situaci, 

kdy dlužník není obligačním, ale pouze zástavním dlužníkem. O věřitelích v této situaci 

platí, že mohou svou pohledávku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění. 

Jisté potíže může vyvolat skutečnost, že zákon výslovně nehovoří o tom, jakou výší 

pohledávky se tito věřitelé účastní řízení. Měla by to však být částka odpovídající 

závazku obligačního dlužníka nebo hodnota majetku sloužícího k zajištění, přesněji 

vždy nižší z těchto dvou částek. Hodnota zajištění však bude spolehlivě zjištěna až 

znaleckým posudkem podle § 219 odst. 4 InsZ, přičemž ten ještě nemusí být k dispozici 

v době, kdy by již věřitel měl vykonávat např. hlasovací právo. Richter tak dovozuje, že 

takový věřitel by měl svou pohledávku přihlašovat v alternativní výši s odkazem na 

výsledek znaleckého posudku, což je samo o sobě dosti problematické, už jen proto, že 

zákon ani formuláře přihlášky s ničím takovým nepočítají. Souhlasit se dá s tím, že by 

tento problém měl být spíše něž výkladem řešen novelizací zákona. Německý 

InsolvenzOrdnung řeší věc obdobně jako § 51 InsZ upravuje možnost hlasovaní věřitelů 

popřených pohledávek.48 

I přes výše nastíněné podobnosti žaloby a přihlášky platí, že do řízení je potřeba 

přihlásit i pohledávky již u soudu uplatněné, stejně jako pohledávky vykonatelné včetně 

těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Dá se říci, že věřitel 

vykonatelné pohledávky je, alespoň zvýhodněn tím, že pokud správce jeho pohledávku 

popře, je to právě správce, kdo je povinen podat žalobu (viz níže). 

                                                 
45 K pohledávkám zajištěným majetkem třetích osob tak InsZ přistupuje zcela odlišně než ZKV, který 

takový majetek pojímal do majetkové podstaty. 
46 § 20 odst. 4 ZKV 
47 § 166 věta druhá InsZ 
48 § 77  odst.3 (2) InsO - [Feststellung des Stimmrechts] 
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3.2.2 Pohledávky, které se nepřihlašují 
 

Mimo výše uvedené pohledávky, které je nutné přihlásit anebo jsou ze zákona 

považovány za přihlášené, tvoří významnou kategorii pohledávky za majetkovou 

podstatou (dříve tzv. pohledávky za podstatou49, anglicky administrative claims). Tyto 

pohledávky vznikají především z potřeby insolvenčního řízení a tedy až v jeho průběhu. 

Jde nejčastěji o náhrady výdajů a odměny osob, které v řízení plní stanovenou funkci, 

pohledávky spojené se správou a udržováním majetkové podstaty, respektive 

provozováním dlužníkova podniku. Je tedy jasné, že suma takových pohledávek bude 

po celou dobu řízení narůstat a je schopna zkonzumovat velkou část koláče, ze kterého 

tak na přihlášené věřitele připadne méně. Insolvenční řízení by mělo i z tohoto důvodu 

probíhat co nejrychleji. 

Těmto pohledávkám je přiznáno právo na předností uspokojení, jak je popsáno 

níže. Určitá nejistota plynoucí ze ZKV byla odstraněna ustanovením § 305 odst. 2 InsZ. 

Jaké jsou důvody k tomuto zvýhodnění? Jak již bylo naznačeno, insolvenční řízení 

neprobíhá v zanedbatelném časovém úseku a nese s sebou nikoliv zanedbatelné 

náklady. Pojmovým znakem takového řízení je nedostatečnost majetku pro  uspokojení 

všech závazků. Má-li potom být kýmkoliv dlužníkovi, respektive správci, poskytnut 

finanční či dodavatelský úvěr, je nezbytné tomuto postinsolvenčnímu věřiteli 

(postpetition creditor) nabídnout lepší pořadí uspokojení. Za jiných podmínek by 

kontraktaci nikdo racionálně nepodstoupil. Je přitom potřeba stále mít na paměti, že 

insolvenční řízení je řečí teorie tzv. hrou s nulovou hodnotou. Otázka priority 

postinsolvenčních pohledávek ve vztahu k jiným předinsolvenčním pohledávkám různé 

seniority je klíčovým problémem insolvenčního práva.  

InsZ řeší tyto pohledávky obdobně jako ZKV, nejde však o řešení identické.50 

Především došlo k  zpřesnění a rozšíření výčtu těchto pohledávek. V prvním odstavci § 

168 InsZ je vymezen okruh pohledávek, které jsou pohledávkami za majetkovou 

podstatou, vznikly-li po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria 

podle § 115 a  násl. InsZ. Druhou skupinou pohledávek za podstatou jsou ty, které 

vznikly až po rozhodnutí o úpadku. Za poslední podmnožinu „zapodstatových“ 

                                                 
49 § 31 odst. 2 ZKV 
50 POHL, T. Nová úprava insolvenčního řízení – část.I. Obchodní právo, roč.2008, číslo 3. 
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pohledávek je možné označit ty, o nichž to stanoví zákon. Tak je tomu v případě 

pohledávek z úvěrového financování při reorganizaci51 nebo u pohledávek tlumočníka, 

zajišťujícího překlady některých nutných úkonů. Pokud jde o pořadí jednotlivých 

zapodstatových pohledávek mezi sebou, je úprava poněkud méně přehledná. 

Institut uvěrového financování (anglicky debtor-in-possession financing, zkr. 

DIP financing) zasluhuje bližší rozbor. Pomineme-li jeho nepřiléhavé označení a 

nevhodné zařazení mezi ustanovení zabývající se insolvenčním správcem, je potřeba 

zabývat tím, jak tento institut účinkuje v celém systému priorit insolvenčního práva. 

Zjednodušeně jde o zvýhodnění věřitelů poskytujících úvěr během insolvenčního řízení. 

Návrh tzv. protikrizové novely52 InsZ měl rozšířit dopad tohoto pravidla i na konkurs 

dlužníků podnikatelů. Snaha zavést tzv. super prioritu, kterou se rozumí přednostní 

uspokojení post-petičních věřitelů i na úkor zajištěných věřitelů však nakonec ve 

schváleném znění novely chybí. Stručně lze přínosy takové priority vysvětlit tak, že 

pokud je vhodné, aby podnik dlužníka byl v insolvenčním řízení nadále provozován, je 

k tomu zpravidla potřeba volných finančních zdrojů. Těch se ovšem pravidelně 

insolventnímu podniku nedostává, a tak se snižuje šance na maximální zhodnocení 

majetkové podstaty. Negativem této super priority je pak porušení přednosti zástavních 

věřitelů a tím zhoršení dostupnosti úvěrů.53 

 

O další skupině pohledávek, tedy pohledávek postavených na roveň 

pohledávkám za podstatou, se dá říci, že odpovídá kategorii pracovních nároků podle 

ZKV54. Změna se projevila především jejím rozšíření. Při jejich rozboru nelze souhlasit 

s Tarandou55, že jsou obdobné povahy jako pohledávky za majetkovou podstatou. 

Pravdou je jen to, že obdobný je režim jejich uplatňování a uspokojování. Vznikají však 

ze zcela rozdílných  důvodů, které vedly zákonodárce k tomu, aby jim přiznal specifické 

privilegované postavení. Typickým případem tohoto odklonu od zásady pari passu je 

preference zaměstnaneckých pohledávek. Pokud ji nechceme zdůvodňovat pouze 

                                                 
51 § 41, § 42 a § 357 InsZ 
52 Sněmovní tisk č. 770 
53 Viz KUHN, P. Jak pomoci nemocným a nezabít zdravé – ex ante a ex post účinky post-petičního 

financování. Trvale na http://www.leblog.cz.  Zde jsou též k dispozici odkazy na řadu článků 
podrobně zpracovávajících problematiku debtor-in-possession financing. 

54 § 31 odst. 3,4 ZKV 
55 TARANDA, P. in KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008,  str. 438.   
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faktickým vlivem odborových skupin, může být dobrým argumentem nediversifikovaný 

charakter investice lidského kapitálu zaměstnance. Jinými slovy, zaměstnanec, který 

přijde o zpravidla jediný příjem, pocítí úpadek dlužníka mnohem intenzivněji (v 

závislosti na momentálním stavu trhu práce) než např. banka v pozici věřitele.56  

Pracovněprávní pohledávky jsou podle InsZ zvýhodněny, vznikly-li v období tří let před 

rozhodnutím o úpadku nebo po něm, nestanoví-li zákon jinak. Slova o tříleté lhůtě byla 

ovšem tzv. protikrizovou novelou57 vypuštěna. Mimo pracovněprávních nároků, sem 

spadají např. pohledávky na náhradu škody způsobené na zdraví. Odůvodnit 

upřednostnění těchto nekonsensuálních věřitelů je mnohem snazší než v případě 

zaměstnanců. Tito se totiž stali dlužníkovými věřiteli proti své vůli a nemohli pak 

samozřejmě ovlivnit ani další podmínky tohoto vztahu.  

Samotné vymezení okruhu těchto preferovaných obecných předinsolvenčních 

pohledávek je pravděpodobně v jednotlivých případech odůvodnitelné nebo alespoň 

pochopitelné. V jakém rozsahu, to je do jisté míry závislé na právně-filozofických a 

snad i politických postojích pozorovatele. Zato pro celé zvolené procesní řešení těchto 

nároků, jak upozorňuje Richter, se důvody hledají velmi obtížně. Zatímco pohledávky 

za podstatou vznikají, jak je výše uvedeno, v průběhu celého insolvenčního řízení, jde 

tedy o „pohledávky, jež se - logicky – nepřihlašují“58 do řízení, když často vzniknou až 

po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, pak pro pohledávky postavené jim na roveň 

toto neplatí. Dalším argumentem, proč není účelné pohledávky za majetkovou 

podstatou přezkoumávat, je fakt, že správce je zpravidla dobře obeznámen s okolnostmi 

jejich vzniku, když valná většina vznikne v souvislosti s jeho činností. Ani tento 

argument však nelze aplikovat na pohledávky postavené zapodstatovým na roveň. 

Otázka, proč je s oběma skupinami pohledávek nakládáno shodně, tak zůstává bez 

odpovědi. V tomto bodě se zdá být optimálnější opuštěná úprava podle § 32 odst. 4 

ZKV, která pro pohledávky, které bychom dnes řadili mezi postavené na roveň 

pohledávkám za podstatou, vytvářela přednostně uspokojovanou třídu. 

Bylo řečeno, že s pohledávkami podle § 168 a § 169 InsZ je zacházeno v zásadě 

shodně, nebylo však popsáno jak. Tedy pohledávky za majetkovou podstatou a 

                                                 
56 To by však nemělo být důvodem k takovým legislativním pokusům, jakým byl návrh, podle něhož 

měly být nároky zaměstnanců absolutně upřednostněny i na úkor zajištěných věřitelů. Ke zdůvodnění 
viz KUHN, P. Nejhorší protikrizové opatření, které kdo kdy chtěl zavést. Dostupný na www.leblog.cz. 

57 Viz bod 13 části první zák. 217/2009 Sb. 
58 Rozsudek NS sp. zn. 29 Odo 565/2001 ze dne 25. června 2003 
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pohledávky jim postavené na roveň se uspokojují zásadně v plné výši kdykoliv 

v průběhu konkursního řízení 59. Zatímco dříve nebylo vyloučeno, aby tyto pohledávky 

byly uspokojeny až rozvrhem, InsZ počítá s tím, že se tak stane už během řízení,60 

přesněji v období mezi rozhodnutím o úpadku a podáním návrhu na rozvrhové usnesení. 

Zákonem použitý výraz „kdykoliv“ nelze vykládat tak, že by snad správce měl 

uspokojovat tyto pohledávky podle své libovůle. Kotoučová61 doporučuje vzít v úvahu 

časové pořadí vzniku pohledávky, aby nedošlo k neodůvodněnému zvýhodnění věřitelů. 

S tímto návodem by si však insolvenční správce podle mého soudu nevystačil. Pokud 

totiž skutečně nebude chtít některého věřitele zvýhodnit, měl by se pokusit odhadnout 

přibližný celkový konečný výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty, tak aby mohl 

předvídat uplatnění § 305 odst. 2 InsZ.  

Německý InsO situaci nedostatečné majetkové podstaty řeší podle mého názoru 

poněkud spolehlivěji62. Insolvenční správce je v případě zjištění, že z majetkové 

podstaty není možné vyplatit všechny věřitele podstaty, povinen informovat insolvenční 

soud, který zveřejnění toto oznámení, rozdělí dosavadní výtěžek věřitelům podstaty 

v určeném pořadí. Následně dochází k zastavení insolvenčního řízení. 

Bylo tedy již naznačeno, že tyto pohledávky se uplatňují vůči insolvenčnímu 

správci, který zde vystupuje jako dlužník, i když uspokojení pochopitelně probíhá 

z majetkové podstaty. Předchozí úprava neřešila případy, kdy správce neodůvodněně 

zdržoval proplácení, přestože disponoval dostatkem finančních prostředků. Dnes je to 

insolvenční správce, kdo může být žalován věřitelem pohledávky za majetkovou 

podstatou v případě, že pohledávku neuspokojí v plné výši a včas. Nejde přitom o 

incidenční spor, žalobu je tedy potřeba podat k obecnému soudu správce. Náklady 

vzniklé správci nikoliv zaviněně nebo náhodou na jeho straně, zatěžují majetkovou 

podstatu. Insolvenční soud hraje svou úlohu až v případě pravomocného rozhodnutí o 

žalobě. Úspěšný věřitel nebo správce navrhnou, aby svým rozhodnutím určil lhůtu 

k uspokojení pohledávky včetně příslušenství 

 

                                                 
59 § 305 věta prvá před středníkem , InsZ. Zde zákon opravdu používá pojem konkurzní řízení, čímž lehce 

nabourává koncepci jednotnosti insolvenčního řízení. 
60 § 305 odst. 1 InsZ výslovně uspokojení těchto pohledávek před rozvrhem vyžaduje. Návrh na vydání 

rozvrhového usnesení by tak neměl správce podat soudu před tímto okamžikem. 
61 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 706 
62 § 208 InsO 
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3.2.3 Pohledávky vyloučené z uspokojení 
 

Taxativní výčet nároků, které se v insolvenčním řízení nespokojují žádným ze 

způsobů řešení úpadku, nalezeme v § 170 InsZ. Toto ustanovení se příliš neodlišuje od 

znění § 33 odst. 1 ZKV.  

Důležitou skupinou těchto vyloučených nároků představují úroky 

z předinsolvenčních pohledávek, které přirostly nebo se staly splatnými až po 

rozhodnutí o úpadku. Odůvodněnost takového pravidla není zcela přijímána zcela 

jednoznačně, přestože se obdobné ustanovení nacházelo už v prvorepublikovém KVOŘ. 

Některé argumenty překládá prof. Zoulík a ztotožňují se s ním i další63. Podle něj je 

vyloučení postinsolvenčních úroků dáno akcesorickou povahou úroku, a protože je 

v konkursu obvykle uspokojena jen určitá základní část pohledávky, nemůže se dostat i 

na příslušenství pohledávky.64 Dále by došlo k porušení zásady par conditio creditorum, 

pokud by se běžné úroky nabíhající po prohlášení konkursu měly uspokojovat. Věřitelé 

úročených pohledávek by byli zvýhodňováni na úkor ostatních, protože by se 

soustavným růstem jejich pohledávek zvyšoval i jejich podíl na konkursní podstatě.  

Dalším smyslem vyloučení úroků by mohly být prostě komplikace při sestavování 

rozvrhu a poměrného uspokojení věřitelů.  Někteří autoři hledají důvody též v odporu  

různých náboženských systémů k samotné existenci úroku, podle jiných může 

„odpuštění“ úroků dlužníkovi pomoci při sanačním způsobu řešení úpadku. Některé 

z výše uvedených argumentů relativizuje Richter  (a je potřeba říci, že poměrně 

validně), který zároveň uvádí různé teorie účelnosti vyloučení úroků. Jedná se o složitou 

otázku, na kterou dosud není především v zahraničí přijata jednoznačná odpověď. 

Spokojím se na tomto místě tedy s konstatováním, že dané ustanovení není žádným 

excesem české úpravy nebo prvorepublikovým anachronismem, když uspokojení úroků 

vylučuje jak slovenský ZKR v § 100 tak americký § 502(b)(2) USBC. Naproti tomu 

německý InsO tyto úroky zcela z uspokojení nediskvalifikuje, řadí je však mezi 

podřízené pohledávky (§ 39 InsO). 

 

                                                 
63 SCHELLEOVÁ, I. a kol. Konkurs a vyrovnání. 2. vyd. Praha: 2004. Obdobné důvody uvádí i americká 

literatura. 
64 ZOULÍK, F. Zákon o konkursu a vyrovnání. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 1998. 
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3.3 Přezkum pohledávek 
 

V porovnání s řízením vedeném podle ZKV, kdy vlastně nebylo nezbytně nutné 

zafixovat výši a pořadí jednotlivých pohledávek dříve než před samotným rozvrhem, je 

naproti tomu v procesu kontrolovaném především věřiteli zapotřebí tyto osoby 

identifikovat co možná nejrychleji. Klíčovým momentem pro tuto identifikaci 

insolvenčního věřitele je přezkumné jednání, i když ani k tomuto okamžiku není okruh 

insolvenčních věřitelů nezvratně uzavřen. Každopádně se však z větší části rozhodne 

s konečnou platností o složení „věřitelského sboru“. 

Přezkum představuje fázi insolvenčního řízení, ve které se z větší části rozhodne o 

osudu přihlášek věřitelů. Termín přezkumného jednání stanoví insolvenční soud 

v rozhodnutí o úpadku tak, aby se konalo nejpozději dva měsíce poté, co věřitelům 

skončí lhůta k přihlášení pohledávek, nejdříve však sedm dní po konci této lhůty. 

V odůvodněných případech, zejména půjde-li o insolvenční řízení s větším počtem 

věřitelů, může insolvenční soud lhůtu pro svolání přezkumného jednání přiměřeně 

prodloužit.  V případě, že insolvenční soud změní termín konání přezkumného jednání, 

zveřejní tuto skutečnost v insolvenčním rejstříku a rozhodnutí doručí do vlastních rukou 

insolvenčnímu správci a dlužníku. 

 Účelem přezkumného jednání je na základě podkladů, které má insolvenční 

správce k dispozici, zjistit, zda přihlášené pohledávky jsou oprávněné, popřípadě 

oprávněnost jejich zajištění pořadí či výše. Přihlášené pohledávky je oprávněn popírat 

dlužník a insolvenční správce, nikoliv již věřitelé. Přezkumné jednání probíhá na 

základě insolvenčním správcem připraveného seznamu přihlášených pohledávek. Účast 

věřitelů na přezkumném jednání není povinná.  

Podle § 192 InsZ je věřitel oprávněn do okamžiku přezkoumání jeho pohledávky 

na přezkumném jednání, měnit nejen důvod vzniku pohledávky, ale také její výši a 

pořadí. Pokud by však v důsledku této změny nebylo možné pohledávku věřitele 

přezkoumat, bylo by možné nařídit zvláštní přezkumné jednání, to však zpravidla na 

náklady věřitele.  

Popření pohledávky insolvenčním správcem má stejné důsledky při všech 

způsobem řešení úpadku. Pokud tedy insolvenční správce nevezme své popření zpět 

způsobem dle § 201 InsZ, bude nutno vést u insolvenčního soudu incidenční spor.  
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Popřena může být pravost, výše a pořadí pohledávky. Je-li popírána pravost 

pohledávky, může tak být z důvodu, že pohledávka vůbec nevznikla nebo zanikla nebo 

je zcela promlčena.65 Pokud je popírána výše pohledávky, má se za to, že dlužníkův 

závazek je nižší než přihlášená částka. O popření pohledávky co do jejího pořadí jde 

tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nemá tak výhodné pořadí, jak uvádí věřitel, nebo je 

popíráno právo na uspokojení ze zajištění.66 

V rámci přezkumného jednání zavádí zákonodárce velmi diskutované ustanovení 

paragrafu 178 insolvenčního zákona.67 Dle tohoto ustanovení, bude-li pohledávka 

věřitele popřena v rozsahu více jak 50% z přihlášené výše, bude to pro věřitele 

znamenat dalekosáhlé důsledky. V tomto případě by měl insolvenční soud totiž věřiteli 

uložit, aby částku, která bude představovat rozsah, v jakém bude přihláška popřena, 

zaplatil do majetkové podstaty. Toto je přímo průlomové a revoluční ustanovení, které 

nemá nikde ve světě obdoby. Z výše popsaného lze dovodit, že samotná přihláška 

pohledávky klade na věřitele značné požadavky. Je velmi reálné, že osoby, které 

nebudou mít znalosti práva potažmo insolvenčního zákona se takto budou dostávat do 

značných problémů. V případě, že by se věřitel dostal do této situace, tak je jen jediná 

možnost, jak se vyhnout povinnosti požadovanou částku do majetkové podstaty uhradit. 

Věřitel od tohoto okamžiku nebude smět vykonávat práva související s jeho účastí na 

insolvenčním řízení. Věřitel tak nebude moci být členem věřitelského výboru ani se 

účastnit schůze věřitelů. Věřitel tak tímto pozbude veškerou možnost kontroly 

insolvenčního řízení. Zajímavou záludností je, že insolvenční soud bude moci za splnění 

zákonných předpokladů sám jmenovat věřitelský výbor. Mohlo by se tedy stát, že by 

insolvenční soud do věřitelského výboru jmenoval právě takto postiženého věřitele. 

Výše popsané platí s jistou obměnou i u zajištěných věřitelů. Zákonodárce se zřejmě 

tímto snažil o odstranění formálně a věcně nesprávných přihlášek, a to tím, že klade na 

věřitele mnohem vyšší nároky, než je tomu dosud. Z pragmatického hlediska však mám 

zato, že jediní kdo budou tímto ustanovením biti budou právě osoby beze 

ekonomického či právního vzdělání. Záležet bude vždy na precizním připravením 

insolvenční přihlášky. Aby toho však nebylo ještě málo, tak zákonodárce stanovil, že 

osoba, která je na přihlášce podepsána, ručí za výše uvedenou povinnost uhradit peníze 

                                                 
65 § 193 InsZ 
66 § 194 InsZ 
67 TARANDA, P., ERBSOVÁ, H. Nový insolvenční zákon s komentářem. Poradce, 2007, č. 6, s. 85 
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do majetkové podstaty. Dochází tak ke zvýšení odpovědnosti statutárních orgánů 

obchodních společností. Podepsal-li však přihlášku zástupce na základě plné moci, za 

splnění povinnosti uhradit sankci, neručí zástupce, ale osoby, které zástupci udělily 

plnou moc. Bližší rozbor této problematiky je uveden v kapitole o odpovědnosti 

věřitele.  

Věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla insolvenčním správcem popřena se 

může do třiceti dnů od konání přezkumného jednání, domáhat svých práv za použití 

určovací žaloby.68 V případě, že by tak neučinil a došlo by k popření pravosti 

pohledávky, nebude v dalším průběhu insolvenčního řízení k této pohledávce přihlížet. 

V případě, že bude popřena výše nebo pořadí pohledávky a věřitel určovací žalobu 

nepodá, bude to mít za následek, že pohledávka bude zjištěna v pořadí a výši uvedené 

při jejím popření. V rámci přezkumného jednání je zavedena koncentrace řízení. Z toho 

vyplývá, že v rámci incidenčního sporu bude možné uvádět nové skutečnosti, jen pokud 

vznikly po přezkumném jednání. V případě, že insolvenční správce popře vykonatelnou 

pohledávku, musí podat do třiceti dnů žalobu, ve které uplatní své popření proti věřiteli. 

Žádná ze stran v těchto dvou případech nebude mít nárok a náklady řízení, vyjma 

případu, že vzniknou zaviněním insolvenčního správce.  

Jak bylo zmíněno výše, může pohledávky popírat také dlužník. Toto jeho popření 

však nebude mít žádný vliv na zjištění pohledávky v rámci insolvenčního řízení.69 

Jediným důsledkem tohoto počinu bude, že nově upravený seznam přihlášených 

pohledávek, ve kterém bude dlužníkovo popření zaznamenáno, nebude již exekučním 

titulem po skončení insolvenčního řízení. Jsem sto si představit, že jelikož nebude 

dlužníkům hrozit žádná sankce pro případ, že pohledávku neoprávněně popřou, že 

mohou takto popřít veškeré přihlášené pohledávky jenom proto, aby na něj po skončení 

insolvenčního řízení nemohlo být nařízeno exekuční řízení. Jde zcela jistě o účinný a 

legální způsob obrany dlužníka. 

                                                 
68 ZELENKA, J., MARŠÍKOVÁ, J. Zákon o konkursu a vyrovnání. Komentář. Praha. Linde Praha, a.s., 
2002, s. 637 
69 TARANDA, P., ERBSOVÁ, H. Nový insolvenční zákon s komentářem. Poradce, 2007, č. 6, s. 90 
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3.4 Odpovědnost věřitele za přihlášku 
 

Jedním z nejvíce diskutabilních a diskutovaných prvků nové úpravy je 

konstrukce odpovědnosti věřitele za správnost údajů uvedených v přihlášce pohledávky. 

Institut zachycený v ustanoveních §§ 176 – 182 InsZ se může citelně dotknout každého 

insolvenčního věřitele a zprostředkovaně i dalších osob. Nutno konstatovat, že prozatím 

stále vyvolává v řadách věřitelů, jejich statutárních zástupců i advokátů možnost jeho 

uplatnění mírné obavy.  

K jádru problému se dostáváme v § 178, který definuje sankce stíhající věřitele, 

jehož pohledávka byla ve stanoveném rozsahu popřena. Podmínkou uplatnění sankcí je, 

že pohledávka věřitele byla po přezkoumání postupem podle InsZ zjištěna tak, že 

skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50% přihlášené částky. Pak se 

k takové pohledávce nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřiteli, který 

takovou pohledávku přihlásil, insolvenční soud uloží, aby ve prospěch majetkové 

podstaty zaplatil částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém 

byla zjištěna. V § 179 InsZ pak stanoví obdobně sankce pro případ, že věřitel 

v přihlášce o více než 50% nadsadil hodnotu zajištění, z něhož má být uspokojen nebo 

uvedl v přihlášce lepší pořadí práva na uspokojení ze zajištění. V takových případech se 

na jeho pohledávku nadále hledí jako na nezajištěnou. 

Jedná se tedy o dva druhy sankcí. Jedním z nich je propadnutí pohledávky, 

respektive jejího zajištění, a to v celém rozsahu, tedy i v tom, ve kterém byla zjištěna. 

Vedle toho pak stojí povinnost platební. 

Bezprostředně následující ustanovení InsZ umožňuje věřiteli vyhnout se platební 

sankci, pokud v průběhu řízení nevykonával práva s jeho pohledávkou spojená. 

Zákonodárce předvídal i možnost, že by k obcházení platební sankce mohlo 

docházet prostřednictvím postoupení pohledávek na „prázdné“ právnické osoby, které 

by je pak přihlásily. Proto zakotvuje v § 181 ručení osoby, která podepsala přihlášku, 

případně udělila zástupci k tomuto plnou moc. Tyto osoby ručí za zaplacení ve prospěch 

podstaty společně a nerozdílně s přihlášeným věřitelem.  

Poslední související §182 nepřímo omezuje odpovědnost za úhradu popřené 

pohledávky pro případ, že věřitel vezme pohledávku v popřeném rozsahu zpět. To 
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neplatí, přihlásil-li svou pohledávku ve zlé víře nebo na základě nadsazené pohledávky 

učinil v řízení úkon, který zhoršil nebo mohl zhoršit postavení jiného věřitele. 

 

Není mi známo, že by byl obdobný model odpovědnosti věřitele za přihlášenou 

pohledávku obsažen v zahraničních právních úpravách. Český zákonodárce zvolil 

k tomuto problému novátorský přístup, i když se jistě nechal inspirovat slovenskou 

právní úpravou. Bohužel, podle mého názoru, každá odchylka od slovenského vzoru 

byla krokem špatným směrem. Tím nechci tvrdit, že by už samotná slovenská 

konstrukce nebyla sama o sobě dost kontroverzní. Z důvodu této blízkosti poslouží 

slovenská úprava na několika místech ke konfrontaci tuzemské úpravy. Slovenský 

zákonodárce si byl vědom rizik spojených s přihlašování neexistující pohledávek. 

Z toho důvodu zařadil několik nástrojů k jejímu potlačení. 70Jedním z nich je striktní a 

poměrně krátká lhůta k přihlášení pohledávek – 45 dní od prohlášení konkurzu (§28 

odst. 5 ZKR) a 30 dní od povolení reorganizace (§121 odst. 1 ZKR). Dalším jsou přísné 

požadavky na obsah a formu přihlášky, jejichž nedodržení znamená, že k pohledávce se 

bez dalšího v řízení nepřihlíží (§ 28, 29, 121, 122 ZKR). ZKR tedy nezavádí institut 

výzev k odstranění vad.  

Významným nástrojem kontroly je zavedení pokut za podání neopodstatněných 

přihlášek. Podle § 30, resp. § 125 ZKR je věřitel, jenž přihlásil pohledávku, která byla 

úspěšně popřena, či úspěšně popřena v části převyšující 25% přihlášené výše, povinen 

zaplatit pokutu ve výši stanovené soudem podle § 30 odst. 2 ZKR, ledaže věřitel 

prokáže, že při přihlašování postupoval s odbornou péčí. Rovněž slovenská právní 

úprava koncentruje popírání pohledávek do rukou správců. Přihlášení věřitelé však 

mohou k popření pohledávky jiného věřitele podat podnět správci (§32 odst. 4, § 124 

odst. 2 ZKR). Zvláštní režim má podnět zajištěného věřitele k popření zajištění nebo 

pořadí pohledávky jiného zajištěného věřitele v konkurzu (§32 odst. 5 ZKR). Takovému 

podnětu je správce povinen vyhovět; věřitel, který podnět podal, však druhému věřiteli 

odpovídá za škodu, která mu popřením vznikla (§32 odst.7 ZKR). 

 

                                                 
70 RICHTER, T. Slovenská rekodifikace insolvenčního práva: několik lekcí pro Českou republiku (a 

jedna sázka na divokou kartu). Právní rozhledy, 2005, č. 20, s. 731-741. 
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3.5 Započtení pohledávek během insolvenčního řízení 
 

Od předchozí úpravy71 naprosto odlišný přístup k možnosti započtení 

pohledávek během řízení je vyjádřen v § 140 odst. 2 a 3 InsZ. Zatímco ZKV po 

prohlášení konkurzu72 za účelem ochrany zásady par conditio creditorum73 zakazoval 

započtení, je nyní tato možnost v principu přípustná.   

Až do okamžiku účinnosti rozhodnutí o úpadku je možné provádět kompenzaci 

zásadně volně, v souladu s předpisy, které ji upravují, a při vědomí potencionální 

odporovatelnosti některých úkonů. Pohledávky je však nyní výslovně povoleno 

započítat i po rozhodnutí o úpadku. Několik podmínek k tomu však musí být splněno. 

Základním předpokladem je, že zákonné podmínky započtení byly splněny ještě před 

rozhodnutím o způsobu řešení úpadku. Odkaz na zákonné podmínky započtení směřuje 

na ustanovení § 580 a § 581 OZ 74 (ale i na další speciální předpisy), z nichž plynou 

požadavky vzájemnosti pohledávek věřitele a dlužníka, shodného druhu plnění, projevu 

vůle směřujícího k započtení a nakonec způsobilosti pohledávky k započtení. Pro 

pohledávky z obchodních vztahů je nutné přihlížet k úpravě v § 358 a násl. ObchZ. 

Zastavme se ještě u výrazu „zákonné podmínky započtení. Někteří autoři 75 totiž 

shledávají možnost jeho nejednotného výkladu. Konkrétně jde o to, zda i projev vůle 

směřující k započtení je zákonnou podmínkou. Může se zdát, že § 140 odst. 2 spíše 

vyznívá jako by kompenzační projev nebyl podmnožinou zákonných podmínek. 

Následkem takového výkladu by však bylo, že za včasného splnění ostatních podmínek 

by mohl věřitel započíst i po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, vlastně kdykoliv 

v průběhu celého dalšího řízení. Takový výklad však není možné přijmout, jeho 

důsledkem by byla značná nejistota pro subjekty insolvenčního řízení. Tento závěr 

podporuje i znění § 580 ObčZ, podle něhož je projev směřující k započtení podmínkou 

                                                 
71 § 14 odst. 1 písm. i) ZKV 
72 Judikatorně byl tento zákaz rozšířen analogicky i na řízení vyrovnací. Viz rozsudek NS sp. zn. 29 Odo 

1148/2003. 
73 Viz komentář k ZKV autorů Zelenky a Maršíkové (r. 2002) na str. 407. Dalším sledovaným cílem 

může být též zachování dlužníkova přístupu k prostředkům nutným pro provoz podniku. 
74 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 

Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha : ASPI, a.s., 2008, s. 179. 
75 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 362 
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zániku pohledávek započtením. Po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku tak bude nadále 

platit stav, který podle ZKV platil od prohlášení konkurzu.76 

Splnění výše uvedených požadavků však samo o sobě ještě nemusí umožňovat 

započtení. § 140 odst. 3 vylučuje tuto možnost pro několik situací. Zaprvé je tak 

zapovězena možnost započíst pohledávku, kterou věřitel nepřihlásil. Striktním 

výkladem by tento zákaz dopadl i na zapodstatové pohledávky. Na ty se obvykle bude 

vztahovat i ustanovení pod písmenem c). To neumožňuje započtení takovému věřiteli, 

který v době nabytí pohledávky věděl o dlužníkově úpadku. Účelem těchto ustanovení 

však jistě nebylo, aby nebylo možné pohledávky za podstatou kompenzovat. Požadavek 

přihlášení pohledávky měl zajistit, aby započtením zanikaly jen nároky uplatněné 

v řízení. Druhá zmíněná překážka povědomosti věřitele o dlužníkově úpadku směřuje 

proti pohledávkám nabytým ze spekulativních důvodů. Z tohoto důvodu také nelze pod 

pojmem „nabytí pohledávky“ rozumět všechny způsoby nabytí, určitě ne pak případ, 

kdy věřitel pohledávku nabyl plněním vlastních závazku vůči dlužníkovi, naopak půjde 

o postoupení nebo obdobný způsob 

K zajištění efektivity institutu neúčinnosti některých právních úkonů je dále v § 

140 odst. 3 písm. b) stanovena nemožnost započtu pro pohledávky nabyté právě 

takovým neúčinným úkonem. Neúčinnost zde přitom nemusí plynout pouze 

z ustanovení InsZ, ale také z § 42a ObčZ nebo 260h OSŘ. 

Poslední upravenou podmínkou77 nemožnosti zápočtu je přesah splatné 

pohledávky dlužníka nad započitatelnou pohledávku věřitele. Dlužníkův věřitel, který 

by chtěl využít možnost započtení, tak bude muset nejprve uhradit ve prospěch 

majetkové podstaty částku, o níž dlužníkova splatná pohledávka převyšuje 

započitatelnou pohledávku tohoto věřitele. Chráněna je tak především zásada rychlosti 

řízení, neboť se tak předchází řízením vyvolaným nutností vymáhat případné rozdíly 

započítávaných pohledávek. 

Uvolnění pravidel pro možnost započtení pohledávky, které je z velké části 

zásluhou především České bankovní asociace, uvitá jistě mnoho věřitelů. Na druhou 

stranu komplikuje cash flow a tím možnosti dlužníka, častěji pak insolvenčního správce, 

při provozování podniku či při snaze absolvovat úspěšně reorganizaci. Rozdílně od 

tuzemské úpravy, je podle § 114 odst. 1 písm. f) ZKR nemožnost kompenzace spojena 
                                                 
76 RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008.Richter, T. 
77 § 140 odst. 3 písm. d) InsZ 
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již se začátkem řízení (i když se vztahuje pouze na pohledávky, které se přihlašují). 

Rovněž podle amerického USBC dopadá již od začátku řízení na všechny věřitele 

zmrazení možnosti (automatic stay) započítat pohledávky vzniklé před řízením.78 

Výše uvedené platilo do doby, než protikrizová novela79 upravila pravidla 

započítávání tak, že je v zásadě vyloučeno během trvání moratoria, ledaže insolvenční 

soud určí jinak předběžným opatřením. Dále pak od okamžiku zveřejnění návrhu na 

povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku není přípustné započtení vzájemných 

pohledávek dlužníka a věřitele, ledaže insolvenční soud určí jinak předběžným 

opatřením. 

                                                 
78 § 362(a)(7) USBC 
79 Viz část první zák. 217/2009 Sb. 
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4. Majetková podstata 

  

Obchodní společnosti odpovídají svým věřitelům celým svým majetkem. Aby 

mohli být věřitelé uspokojení v insolvenčním řízení, je nutné tento majetek nejprve 

vymezit, shromáždit, inventarizovat a také jej v mezidobí spravovat. Tato kapitola se 

zabývá především těmito základními otázkami. 

Změna celkové koncepce řešení úpadku se projevila i v tom, že pojem konkursní 

podstaty byl nahrazen termínem „majetková podstata“, neboť ta musí existovat i při 

nekonkursních způsobech řešení úpadku. Podle § 2 písm. e) InsZ se majetkovou 

podstatou rozumí majetek určený k uspokojení věřitelů.80 

 

4.1 Vymezení majetkové podstaty 
 

S mírným zjednodušením lze říci, že jde v zásadě o veškerý majetek, který 

dlužník vlastní k určenému okamžiku, a jehož rozsah je zákonem vymezen v závislosti 

na tom, kdo podal návrh na zahájení insolvenčního řízení. Je-li navrhovatel dlužník, pak 

je součástí podstaty jeho majetek vlastněný ke dni zahájení řízení (§ 205 odst. 1 InsZ). 

V případě věřitelského návrhu je rozhodným okamžikem doba, kdy insolvenční soud 

nařídil předběžné opatření k omezení dlužníkových dispozičních práv k majetku nebo 

doba, kdy soud vydal rozhodnutí o úpadku. Pro oba případy platí, že do majetkové 

podstaty spadá i majetek nabytý po rozhodném okamžiku. InsZ zákon uvádí 

demonstrativní výčet aktiv dlužníka81 a v dalších ustanoveních pak určitý majetek 

vyjímá z podstaty. V našem případě obchodních společností se není potřeba zabývat 

otázkou osobního majetku, který není postižitelný exekucí (§ 207 InsZ), do majetkové 

podstaty tedy pravidelně patří veškerý majetek obchodní společnosti. Naopak vynětí 

účelově vázaných prostředků, zejména dotací, vyjmenovaných v ustanovení § 208, je 

při sepisování majetkové podstaty korporačního dlužníka mít na paměti. Co by 

nemuselo být na první zcela patrné a jednoznačné, je další okruh aktiv, které jsou podle 

                                                 
80 Definice konkursní podstaty obsažena v § 6 ZKV byla považována za příliš obecnou. Nevyjadřovala 

výslovně např. funkci podstaty, jak to naopak činil už konkurzní řád z roku 1931 v § 3. 
81 § 206 InsZ 
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OSŘ vyňaty z exekuce a tím i z podstaty. Sem by mohly spadat peněžní prostředky na 

bankovních účtech dlužníka, vyhrazené k platbám zaměstnanců v nejbližším výplatním 

termínu,82 dále náhrady, které podle pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna, má-li být 

náhrad použito k novému vybudování nebo k opravě budovy stižené pojistnou událostí, 

a tzv. finanční kolaterál.83 

Mimo případů, kdy je zcela evidentní, že majetek do podstaty nepatří, protože 

dlužník je pouhým detentorem84, existují případy aktiv, které nepředstavují pro věřitele 

dlužníka žádnou hodnotu. Protože vlastnictví rovněž zavazuje, může být v některých 

případech hodnota určitého majetku fakticky pro věřitele i záporná85. 

Takový majetek může podle § 227 InsZ správce vyjmout z majetkové podstaty. 

Ještě předtím než do soupisu majetkové podstaty správce vyznačí den a právní důvod 

vynětí konkrétního majetku z podstaty, bude muset získat souhlas věřitelského výboru a 

soudu. Kotoučová uvádí, že správce by měl před podáním návrhu učinit zásadní pokus 

směřující ke zpeněžení majetku.86 Domnívám se, že si lze jednoduše představit případy, 

kdy bude neprodejnost majetku zcela evidentní, a pokusy o jeho zpeněžení by přinesly 

jen zbytečné náklady. 

Od okamžiku vynětí správce pozbývá oprávnění disponovat s dotčeným 

majetkem a výlučné dispoziční oprávnění přechází zpět na dlužníka resp. jeho 

management, a to nikoliv jako na osobu s dispozičním oprávněním (její pravomoc se 

vztahuje jen k majetkové podstatě), ale jako na statutární orgán společnosti. Tento 

majetek zůstává vlastnictvím dlužníka, proto je potřeba odpovědět na otázku, jaký bude 

osud tohoto majetku, když následkem konkursního řešení úpadku je zánik společnosti. 

Přestože zákon výslovné tento problém neřeší, nevidím jinou možnost, než analogickým 

uplatněním § 75 odst. 5 ObchZ o neprodejném majetku při likvidaci společnosti dojít 

k závěru, že majetek okamžikem zániku společnosti přechází do vlastnictví státu.87 

                                                 
82 Viz § 304a OSŘ. Nejbližší termín se bude posuzovat od vzniku majetkové podstaty. 
83 Viz § 317 odst. 1 a 3 OSŘ a 323a a násl. ObchZ 
84 Dlužník je například skladovatelem (§ 527 ObchZ) nebo má v držení klientský majetek jako 

regulovaný finanční zprostředkovatel (§ 80 odst. 2 a 132 ZPKT nebo § 7 ZKI). V případě obchodníka 
s cennými papíry dovodil navíc NS v rozsudku pod sp. zn. 29 Odo 242/2006 ze dne 30 srpna 2006, že 
do (konkursní) podstaty nespadá ani majetek nabytý konverzí klientského majetku. 

85 Jde např. o daňovou povinnost, nemovitosti s ekologickou zátěží působící další škody apod. 
86 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2008,, str. 515 
87 Na rozdíl od úpravy likvidace společnosti obsažené v § 75 odst. 5 ObchZ neřeší InsZ, jak reagovat na 

objevení dalšího majetku dlužníka po jeho zániku bez právního nástupce. Takový majetek tedy nejspíše 
rovněž skonči v rukou státu. 
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Poněkud odlišná je situace při reorganizaci, kde zpravidla nedojde k zániku dlužníka. 

Zde hrozí riziko, že reorganizačního procesu bude zneužito k přenesení břemene 

v podobě majetku se zápornou hodnotou na stát. V takovém případě by měl soud 

náležitě zvážit udělení souhlasu podle § 227 InsZ a ne jen automaticky potvrzovat 

souhlas udělený věřitelským výborem. 

Dřívější úprava týkající se konkursní podstaty ne vždy dodržovala pravidlo, 

zmíněné již v souvislosti s dlužníkovými závazky, tedy respektovat právní stav podle 

mimoinsolvenčního práva všude tam, kde je to ještě vzhledem k účelům insolvenčního 

práva možné. Typickým příkladem součásti majetkové podstaty obchodní společnosti 

jsou pohledávky dlužníka, které dosud nedošly splatnosti. Před účinností InsZ 

docházelo prohlášením konkursu k zesplatnění dlužníkových pohledávek88, což 

představovalo velmi závažný a nijak nekompenzovaný zásah do majetkových práv 

druhé strany vztahu. InsZ naštěstí nemá takový účinek na dlužníkovy pohledávky. 

Protože však v konkursu musí dojít k transformaci veškerého dlužníkova majetku na 

peníze, bylo nutné umožnit správci dlužníkovy pohledávky postoupit za úplatu i 

v případě, že mu v tom brání obsah smlouvy. 

Obdobně je mimoinsolvenční stav respektován v situaci, kdy dlužník vlastní 

např. spoluvlastnický podíl na věci89. I když občasná tvrzení, že výnos zpeněžení celé 

věci bude pravděpodobně poměrně vyšší, nejsou zcela neopodstatněná, je potřeba 

vycházet z toho, že pokud by se dlužník nestal insolventním, jeho věřitelé by měli 

možnost postihu zase jen k onomu podílu. Mimo to mají ostatní spoluvlastníci 

předkupní právo, přiznává-li jim ho zákon např. v § 140 ObčZ.90 Není jediného důvodu, 

proč by mělo v insolvenci docházet ke změně rozsahu dlužníkovy majetkové podstaty.   

Nezřídka bude majetková podstata korporačního dlužníka tvořena i podíly na 

jiných obchodních společnostech. Zde je situace komplikována omezeními 

převoditelnosti podílů. Blíže k tomu v kapitole o zpeněžování majetkové podstaty. 

 

                                                 
88 § 14 odst. 1 písm. g) ZKV 
89 § 205 odst. 3 InsZ 
90 Dále též např. podle § 10 zák. č. 95/1990 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků 

z vlastnictví státu na jiné osoby. Viz Zelenka, Insolvenční zákon - komentář, str. 419. 
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4.2 Soupis majetkové podstaty a ocenění majetku 
 

Než může v insolvenčním řízení dojít k spokojení věřitelů, je samozřejmě 

nejprve zapotřebí zjistit, jak velký koláč se vlastně bude porcovat. 

Zajistit zjištění majetkové podstaty je jednou z nejzákladnějších činností 

insolvenčního správce, který by měl tuto činnost plnohodnotně zajišťovat od svého 

ustanovení v rozhodnutí o úpadku. Pro období před rozhodnutím o úpadku může být 

tato činnost svěřena také předběžnému správci, protože právě v této době často dochází 

k pokusům o úniky z majetkové podstaty.91 Jako prvotní zdroj správce pro inventarizaci 

majetku slouží seznam majetku, který je nezbytnou součástí dlužnického návrhu na 

zahájení insolvenčního řízení, případně je předkládán na výzvu soudu. Správce nemůže 

pouze slepě důvěřovat předloženému seznamu, ale sám šetří, zda nejsou součástí 

majetkové podstaty další aktiva. Za tímto účelem je dlužníku i třetím osobám stanovena 

poměrně široká povinnost součinnosti a správci některá zvláštní oprávnění.92 Za zmínku 

jistě stojí skutečnost, že zatímco při konkursu sestavuje soupis správce, při reorganizaci 

tomu tak není. I přestože ustanovení § 217 InsZ, které stanoví správci zmíněnou 

povinnost v průběhu insolvenčního řízení, se jeví jako obecné pravidlo, znění § 331 

InsZ pro reorganizaci správci ukládá pouze „zajišťovat dohled nad zjišťováním a 

soupisem majetkové podstaty“. 

Inventarizační činnost správce vyústí v samotný soupis majetkové podstaty. To 

ovšem neznamená, že soupis se vyhotovuje k jakémusi pevnému momentu. Naopak 

jeho sestavování je průběžnou povinností správce během řízení. Avšak zanesení 

konkrétného majetku do soupisu je důležitým okamžikem, od kterého je možné s ním 

disponovat jen podle InsZ, a smí tak učinit jen osoba s dispozičním oprávněním. Zákon 

dále požaduje dostatečnou identifikaci zapsaného majetku, zvláště pak pro podnik či 

jinou hromadnou věc a soubor věcí.  

Význam soupisu majetkové podstaty je vyšší při řešení úpadku dlužníka 

konkursem. Zde je titulem opravňujícím insolvenčního správce zpeněžit sepsaný 

                                                 
91 Obvyklými způsoby vedle „ztráty účetnictví“ jsou různé simulované právní úkony, plnění fiktivních 

závzků apod. K tomu blíže viz KOZEL, R. Problémy konkursního řízení a jejich řešení Praha: Linde 
Praha a.s., 2003, str. 203. 

92 Viz např. §§ 43, 213 InsZ. 
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majetek. Naproti tomu v reorganizaci zpravidla ke zpeněžování docházet nebude, přesto 

však je soupis majetku nezbytný pro úspěšné sestavení reorganizačního plánu. 

Nezbytnou náležitostí soupisu je rovněž ocenění sepsaného majetku, které 

provede správce. Ten při tom vychází z účetnictví případně daňové evidence dlužníka, 

ale i z dalších vhodných informačních zdrojů., současně je povinen respektovat právní 

předpisy o oceňování majetku. Ve vhodných případech smí správce pověřit oceněním 

majetku znalcem. Pokud si znalecké oceněné vyžádá věřitelský výbor, zadá správce 

tento úkol znalci vždy, je-li výbor schopen zajistit úhradu ceny posudku, ať už 

z podstaty či z vlastních prostředků.  

Někteří autoři k účelu oceňování uvádí např., že „je prováděno proto, aby byla 

stanovena jakási orientační hodnota sepsaného majetku v majetkové podstatě, s níž je 

potom možno následně v průběhu insolvenčního řízení nějakým způsobem kalkulovat a 

z ní vycházet.“93 V takovém zdůvodnění požadavku, který jistě vytváří na straně 

správce nemalé náklady, se podle mého názoru nelze ani při vší snaze dopátrat 

skutečného smyslu celého oceňování. Je to ale nejspíše tím, že požadavek oceňovat 

všechen majetek náležející do podstaty je ve skutečnosti z velké části zbytečný.94 Jediné 

skutečně relevantní ocenění vzejde totiž ze samotného zpeněžování. V reorganizaci, kde 

zpravidla ke zpeněžování nedojde, je však ocenění z mnoha důvodů nezbytné95. Totéž 

platí i v konkursu, dojde-li k prodeji podniku jako celku, a tím pádem nebude určena 

cena jednotlivých předmětů zajištění. Pro tento případ je však vyžadováno ocenění 

znalcem. 

Na hladký průběh insolvenčního řízení by mohlo mít neblahý vliv napadení 

znaleckého posudku některým zainteresovaným subjektem a následné rozhodování 

soudu o ceně majetku podle případných rozdílných znaleckých posudků. InsZ dává 

věřitelům možnost předejít těmto sporům.96 Kvalifikovanou většinou mohou s ohledem 

na ustanovení § 153 InsZ zvolit znalce, což výrazně snižuje pravděpodobnost 

                                                 
93 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 

Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 282. 
94 Přesvědčivé argumenty předkládá např. KUHN, P. Poznámky k vybraným ustanovením insolvenčního 

zákona. 
95 Např. pro potřeby hlasování o reorganizačním plánu je nutné věřitele roztřídit do skupin. Ocenění je 

nutné i pro aplikaci ustanovení § 348 a § 349 InsZ, a dále pro stanovení výše úroků náležících 
zajištěným věřitelům při reorganizaci. 

96 Např. Bebchuk a Fried  nabízí řešení ocenění kolaterálu prostřednictvím jakéhosi převodu na směnku a 
její následnou dražbu. BEBCHUK, L. A., FRIED, J. M. A New Approach to Valuing Secured Claims in 
Bankruptcy, 114. Harvard Law Review 2386, 2001. (WL)  
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zpochybňování jím dodaného posudku. Následně soud svolá za účelem projednání 

posudku schůzi věřitelů, na níž předvolá i znalce, a pokud je zde alespoň 

dvoutřetinovou většinou přítomných věřitelů, počítáno podle výše pohledávek, posudek 

schválen, pak soud vydá usnesení o ceně majetkové podstaty. Takové usnesení nelze 

napadnout odvoláním. 

 

Do soupisu majetkové se zapisují i věci, práva a pohledávky a jiné majetkové 

hodnoty, které nenáležejí dlužníku nebo jejichž zahrnutí do podstaty je sporné zejména 

z důvodu nároků vznesených třetími osobami. Tyto nároky mohou vyvstat v podstatě 

uplatněny kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení. InsZ oproti ZKV věnuje této 

problematice větší prostor.  

 

4.3 Spory o rozsah majetkové podstaty 
 

Poté co se správce seznámí se seznamem dlužníkova majetku, jeho účetní a 

smluvní dokumentací, může zapochybovat o tom, zda některá věc, právo, pohledávka či 

jiná majetková hodnota uvedená v seznamu je skutečně ve vlastnictví dlužníka. 

Přikloní-li se správce k závěru, že majetková hodnota je ve vlastnictví dlužníka, zapíše 

tuto do soupisu majetkové podstaty a učiní o tom poznámku. Zpravidla správce bude 

vědět, která osoba může být vlastníkem, není-li jím dlužník. I tento údaj se uvádí 

v soupisu majetkové podstaty a tato osoba musí být správcem písemně97 vyrozuměna. 98  

Tato osoba (dále jen vylučovatel) se ochrany svého vlastnického práva může 

domáhat tzv. vylučovací (excindační) žalobou. Pasivně legitimovaný z této žaloby je 

insolvenční správce. Toto řízení je dle ustanovení § 159 odst. 1 písm. b) InsZ řazeno 

mezi incidenční spory, žaloba se tedy projedná v rámci insolvenčního řízení u 

insolvenčního soudu.  Vylučovatel má k podání této žaloby prekluzivní lhůtu 30 dní. 

Tato lhůta je lhůtou hmotně právní a tudíž je zachována jen tehdy, pokud je nejpozději 

                                                 
97 V této souvislosti Richter v „Insolvenční právo“  na str. 284 polemizuje s odkazem na § 71 odst1 a § 75 

odst. 1InsZ a chybějící výraz „zvlášť“ či do „vlastních rukou“, že by snad toto oznámení mohlo být 
učiněno prostřednictvím insolvenčního rejstříku; domnívám se, že jeho odůvodnění by obstálo pouze 
v případě, že by správce byl v postavení účastníka řízení, což výslovně vylučuje ustanovení § 14, který 
označuje za účastníky řízení pouze dlužníka a věřitele, kteří uplatňují v insolvenčním řízení svá práva. 

98 § 224 InsZ ukládá v určitých případech správci zvláštní informační povinnost ve vztahu ke katastrálním 
úřadům a notářské komoře aj.  
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v poslední den této lhůty doručena vylučovací žaloba insolvenčnímu soudu. 99 Pokud 

správce třetí osobu nevyrozumí (protože mu její totožnost nemusí být vůbec známa), je 

tato osoba oprávněna podat excindační žalobu až do konce insolvenčního řízení. 

Následkem promeškání lhůty nastává nevyvratitelná domněnka, že majetek byl 

správcem do soupisu podstaty zanesen oprávněně. Stejné následky má rovněž, jestliže 

insolvenční soud žalobě nevyhoví, ať již formou odmítnutí, zamítnutí nebo zastavením 

příslušného řízení. 

Správce se musí v období od sepsání majetku, o jeho vlastnictví jsou 

pochybnosti, až do právní moci rozhodnutí v uvedeném incidenčním sporu zdržet 

zpeněžován dotčeného majetku. Pouze s výjimkou, že by odvracel újmu bezprostředně 

hrozící na tomto majetku nebo by ke zpeněžení získal výslovný písemný souhlas 

vylučovatele. Nenabude-li rozhodnutí soudu první instance právní moci proto, že bylo 

proti němu podáno odvolání, není již správce při zpeněžování nebo nakládání 

s dotčeným majetkem omezován, avšak s uspokojením věřitelů z výtěžku zpeněžení je 

povinen vyčkat až do okamžiku pravomocného rozhodnutí o vylučovací žalobě.  

Bude-li na základě podaného odvolání rozhodnuto o tom, že věc neměla být 

pojata do soupisu, avšak správce ji v mezidobí již zpeněžil, má vlastník právo na vydání 

výtěžku zpeněžení (typicky kupní cena zaplacena nabyvatelem při zpeněžení dotčeného 

majetku, aniž by tím bylo dotčeno právo vylučovatele na náhradu škody. I zde se jedná 

o incidenční spor (§ 159 odst. 1 písm. b) InsZ). 

V případech, kdy správce již předmětný majetek zpeněžil a zároveň byl výtěžek 

tohoto zpeněžení distribuován věřitelům (plněním rozvrhového usnesení či jiným 

zvláštním způsobem), nepřichází již výše popsaný postup v úvahu. Vylučovatel se však 

svého práva může domáhat institutem známým v teorii jako „žaloba z lepšího práva“. 

Tuto žalobu na vydání lze podat proti osobám, které se v důsledku distribuce výtěžku 

zpeněžení obohatili. Řízení o této žalobě bude probíhat mimo insolvenční řízení. Lhůta 

k podání žaloby se bude odvíjet od promlčecí lhůty ve vztahu k nárokům 

z bezdůvodného obohacení.  

Nedosáhne-li kýženého výsledku žádným z výše uvedených postupů, je mu 

k dispozici už jen postih proti správci podle ustanovení § 37 InsZ.  

 
                                                 
99 ZELENKA, J. a kol. Insolvenční zákon, poznámkové vydání s důvodou zprávou a nařízením Rady ES 

1346/2000. Praha : Linde, 2007, str. 345 
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5. Volba způsobu řešení úpadku 
 

Současná právní úprava přináší tři základní způsoby řešení úpadku. Oddlužení, 

které je vyhrazeno pouze nepodnikatelským subjektům, pochopitelně není předmětem 

této práce. Úpadek obchodních společností, které nejsou finančními institucemi lze řešit 

dvěma způsoby – konkursem a reorganizací. Jak je obecně známo, konkursní řízení 

směřuje k uspokojení věřitelů zpeněžením, zatímco při reorganizaci jsou věřitelé 

uspokojováni z výnosů pokračující podnikatelské činnosti úpadce, přičemž 

v insolvenčním řízení nedochází ke zpeněžování majetku společnosti, ale ke změně 

kapitálové struktury společnosti – úpadce.100 V reorganizaci by mělo prostřednictvím 

mnoha různých opatření dojít k sanaci101 dlužníka, i když pokračování v podnikání 

nemusí být rozhodně jediným reorganizačním scénářem.102 

Je potřeba zodpovědět otázku, k čemu je dobré vlastně vedle konkurzu 

konstruovat nekonkurzní způsob řešení úpadku. Jedním z nejčastěji uváděných 

argumentů je potřeba zachování going concern hodnoty podniku dlužníka. Takový 

argument je jednoduše nesprávný, protože podnik je možno zachovat v chodu a takto jej 

zpeněžit i v konkursním řízení, což umožňoval rovněž ZKV 103. Nekonkurzní typ řízení 

bude vhodný a efektivní za splnění dvou předpokladů. Prvním z nich je pozitivní going 

concern hodnota dlužníkova majetku a druhým nemožnost dosáhnout této hodnoty za 

přijatelných nákladů prodejem (např. má-li majetek specifickou hodnotu pouze pro 

dlužníka).  

Na závěr je vhodné podotknout, že vyrovnání jako obecný sanační způsob řešení 

úpadku již není podle InsZ k dispozici. I přes jeho naprosto marginální využití 

v předchozí praxi, nelze upřít váhu argumentům, podle nichž by vedle reorganizace po 

jistých úpravách našlo vyrovnání své místo.104  

 

 

                                                 
100 RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008. 
101 Sanatio = léčba (lat.) 
102 Může dojít např. k fúzi s jinou společností aj. 
103 Tímto způsobem byl prodán např. podnik spol. Let Kunovice a řada dalších velkých podniků. 
104 Viz např. ZOULÍK, F. in Sborník z XVI. Karlovarských dní. str. 461. 
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6. Konkurs 
 

 Konkurs zůstává i podle nové právní úpravy převažujícím způsobem řešení 

dlužníkova úpadku. Cílem konkursu je zásadně poměrné uspokojení pohledávek. Pojem 

„poměrné uspokojení“ však nelze nesprávně vykládat ve smyslu absolutní rovnosti. 

Naopak, při řešení úpadku dlužníka v insolvenčním řízení formou konkursu je jistá míra 

nerovnosti věřitelů založena již samotnou podstatou dělení věřitelů dle priority jejich 

pohledávek ve vlastním řízení. Jde tedy o princip zachování poměrné rovnosti věřitelů 

s pohledávkami stejného zařazení, v kombinaci s vertikální hierarchií privilegovanosti 

různých pohledávek.105 Konkurs tak představuje tradiční, víceméně spravedlivou 

metodu vypořádání majetkových poměrů dlužníka.  

 Přestože konkurs, všeobecně považovaný za nejméně vhodný způsob řešení 

dlužníkova úpadku ve vztahu k zachování jeho ekonomického potenciálu, směřuje 

především k co nejefektivnějšímu zpeněžení majetkové podstaty za účelem co 

nejvyššího uspokojení pohledávek věřitelů, není zásadně cílem konkursu likvidace 

ekonomických prostředků dlužníka ani ukončení jeho podnikání. 106 Avšak v případě 

právnických osob ukončením konkursního řízení dochází k jejímu právnímu zániku. 

Tato skutečnost do značné míry ovlivňuje význam důležité konkursní zásady spočívající 

v tom, že pohledávky nebo jejich části, které nebyly z výnosu zpeněžení dlužníkovy 

majetkové podstaty uspokojeny, nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak.  Podle § 311 

InsZ dojde-li v důsledku zrušení konkursu dle § 308 odst. 1 písm. c) a d) ke zrušení a 

zániku dlužníka, který je právnickou osobou, bez právního nástupce dle zvláštního 

právního předpisu, neuspokojené pohledávky nebo jejich nespokojené části zanikají, 

pokud nebudou uspokojeny ze zajištění. 

 

 

 

                                                 
105 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. 

Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 315 
106 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 567. 
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6.1 Prohlášení konkurzu 
 

 Insolvenční řízení podle InsZ je pojímáno jako jedno ucelené řízení. V rámci něj 

je však možné rozeznat nejméně tři fáze. První z nich začíná podáním insolvenčního 

návrhu a ústí v rozhodnutí o tom, zda dlužník je či není v úpadku. V druhé fázi je pak 

rozhodováno o způsobu, jakým bude dlužníkův úpadek řešen. V poslední etapě je pak 

rozhodnutí přijaté v druhé fázi realizováno, tj. v případě obchodních společností 

konkursem nebo reorganizací.  

 I přes výše naznačenou třífázovost insolvenčního řízení, bude ve většině případů 

řízení ve věcech obchodních společností, u nichž nejsou splněna kvantitativní kritéria 

podle §316 odst.4 InsZ, probíhat fakticky pouze ve dvou etapách. Část, v níž je 

rozhodováno o způsobu řešení úpadku, proběhne velmi rychle a spíše jen formálně.  

 Je-li dlužníkem právnická osoba, u které InsZ vylučuje řešení úpadku 

reorganizací, spojí soud s rozhodnutím o úpadku vždy rozhodnutí o prohlášení konkursu 

na majetek dlužníka. Takto ale nemůže soud postupovat v případě, že společnost pouze 

nesplňuje velikostní kritéria § 316 odst. 4. Takový dlužník má totiž ještě lhůtu 15 dní od 

rozhodnutí o úpadku k tomu, aby soudu předložil reorganizační plán schválený 

požadovanými většinami věřitelů. Je však nepravděpodobné, aby společnost, nebyla-li 

schopna získat potřebnou podporu věřitelů před rozhodnutím o úpadku, byla během 

dvou týdnu úspěšnější. 15 denní lhůta tak zpravidla uplyne marně a následně bude 

okamžitě prohlášen konkurs. Nabízí se tak úvaha, zda by neměl napříště zákonodárce 

tuto lhůtu z textu zákona vypustit, protože často povede jen k odkladu prohlášení 

konkursu. Nesmíme zapomínat, že během této lhůty je majetek podstaty stále pod 

kontrolou managementu dlužníka. Zájem na rychlosti řízení však nemůže být 

argumentem pro odebrání možnosti věřitelům vyjádřit se k řešení úpadku dlužníka 

reorganizací a rozhodnout o něm.  

 V každém případě, pokud soud nespojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o 

způsobu jeho řešení, musí tak učinit nejpozději ve lhůtě tří měsíců od rozhodnutí o 

úpadku.  

 Společnost může dospět do konkurzu ještě jiným způsobem, byť ne příliš 

častým, a to přeměnou z povolené reorganizace za podmínek uvedených v § 363 InsZ.  
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InsZ ve svém § 267 umožňuje oprávněnému podat návrh na výkon rozhodnutí nebo 

exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty, avšak výkon 

rozhodnutí nelze provést. Řízení o výkon rozhodnutí se prohlášením konkursu nejen 

nepřerušuje, ale účastníkem řízení se nestává insolvenční správce, neboť na straně 

povinného nadále vystupuje dlužník. Insolvenční zákon přejímá koncepci vyjádřenou v 

§14 odst.1 písm. e) ZKV. Tím je i nadále umožněno pokračovat v již započatých 

exekucích, ale rovněž také nové exekuce nařizovat. Vyjdeme-li z toho, že pro 

insolvenční řízení je charakteristické kolektivní uspokojení věřitelů a z toho, že by bylo 

v rozporu s jedním z účelu insolvenčního práva, kdyby paralelně mohla probíhat 

insolvenční řízení a  řízení o výkon rozhodnutí, pak nelze mít současnou úpravu za 

optimální.  

 Zákonodárcův „dobrý“ úmysl nejspíše spočívá ve snaze umožnit věřitelům i po 

dobu vedení insolvenčního řízení nařizovat nové exekuce a pokračovat v zahájených 

exekucích pro případ, že by insolvenční řízení bylo ukončeno jinak než uspokojením 

věřitelů na základě rozvrhového usnesení a v průběhu insolvenčního řízení by tak 

věřitelům uplynuly lhůty pro uplatnění jejich práv. 107 Tento argument však ztrácí na 

síle ve světle ustanovení § 93 InsZ, které ukládá odvolacímu soudu povinnost 

rozhodnout o podaném odvolání proti rozhodnutí o úpadku nejpozději ve lhůtě 2 měsíců 

ode dne předložení soudem I. stupně. 108Zároveň je potřeba si uvědomit existenci § 109 

odst. 3 InsZ, který spojuje stavění lhůt již se zahájením insolvenčního řízení. 

Důsledkem paralelního vedení insolvenčního řízení a řízení o výkon rozhodnutí jsou, 

kromě zbytečných otázek o konfliktu účinků  exekučního řízení a insolvenčního řízení, 

rovněž zbytečné náklady v soudním systému.  

 Zákonodárce by se mohl zamyslet nad změnou právní úpravy, zvláště pak, 

zůstává-li v porovnání s relevantními úpravami jiných evropských států, osamocen. 109 

Prohlášení konkursu má vliv i na smlouvy uzavřené dlužníkem. Jedná se zejména o 

smlouvy o vzájemném plnění, včetně smlouvy o smlouvě budoucí, které v době 

prohlášení konkursu ještě zcela nesplnil ani dlužník ani druhý účastník smlouvy.110 

                                                 
107 Viz Zelenkův komentář na str. 401 
108 RICHTER, Insolvenční právo, str. 219 
109  Viz např. §14 odst. 1 písm. b) ZKR, §362 (a)(2) USBC, §89 InsO. 
110 Otázkou je, zda se tento režim uplatní i v případě, kdy zbývající plnění je ve vztahu k plnění již 

poskytnutému zcela zanedbatelné a nepodstatné. V těchto případech může být efektivnější nakládat 
se zbývajícím plněním jako s jinou pohledávkou.  
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S těmito smlouvami je potřeba nakládat zvláštním způsobem111, neboť jsou svojí 

povahou kombinací majetku a závazku.  Absence tohoto zvláštního režimu by vedla 

k tomu, že zpeněžením majetkové podstaty dlužníka by tento nebyl zpravidla schopen 

smlouvu splnit. Za druhé v případě, že by protistrana měla právo trvat na splnění 

smlouvy dlužníkem, vedla by tato skutečnost k porušení principu poměrného 

uspokojení obecných věřitelů, neboť zatímco věřitelé pohledávek ze smluv, které nelze 

kvalifikovat jak smlouvy nesplněné a věřitelé na základě jiných právních skutečností by 

byli uspokojení zásadně poměrně, věřitelé pohledávek z nesplněných smluv by mohli 

být uspokojeni v plné výši.  

 

 Na rozdíl od ZKV uděluje InsZ právo volby, zda smlouvu splnit či od ní 

odstoupit pouze insolvenčnímu správci. Insolvenční správce má pro rozhodnutí 

poměrně krátkou lhůtu patnácti dnů ode dne prohlášení konkursu. Pokud tedy v této 

lhůtě insolvenční správce neučiní úkon směřující ke splnění, zákon konstruuje 

nevyvratitelnou právní domněnku odstoupení od smlouvy.  

 Pokud insolvenční správce zvolí možnost smlouvu splnit a toto rozhodnutí 

oznámí druhé smluvní straně ve lhůtě stanovené v § 253 odst. 2 InsZ  a druhá strana 

nevyužije svého práva na odstoupení daného jí smlouvou, pak smlouva trvá a 

insolvenční správce je povinen tuto plnit.  

 Důležité je, že nároky vzniklé z této pokračující smlouvy po prohlášení 

konkursu, jsou pohledávkami za majetkovou podstatou, z čehož mimo jiné plyne, že 

insolvenční správce bude druhé smluvní straně odpovídat za škodu vzniklou nesplněním 

této zapodstatové pohledávky. Insolvenční zákon přejímá pravidlo obsažené 

v ustanovení § 560 ObčZ, podle kterého se u smluv, ze kterých mají účastníci plnit 

navzájem, může domáhat plnění jen ten, kdo sám splnil svůj závazek dříve anebo je 

připraven jej splnit.  

 Kromě pokračování ve smlouvě může insolvenční správce podle své úvahy od 

smlouvy odstoupit. Kromě výslovného odstoupení od smlouvy InsZ konstruuje 

nevyvratitelnou domněnku, že pokud insolvenční správce zůstane po prohlášení 

konkursu nečinný ohledně splnění smlouvy, půjde o právní úkon odstoupení. Pokud by 

insolvenční správce od smlouvy odstoupil, ať již výslovně nebo mlčky, může druhý 

                                                 
111 Viz doporučení č. 69 UNCITRAL - Legislative guide on Insolvency Law, 2004, str. 132  
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účastník smlouvy uplatnit náhradu škody, která mu tím byla způsobena. InsZ však 

umožňuje uplatnit náhradu škody pouze přihláškou pohledávky. Nedostatečnost právní 

úpravy lze spatřovat mimo jiné v absenci řešení situace, kdy insolvenční správce 

fakticky odstoupí od smlouvy a věřiteli již prakticky uplynula lhůta k přihlášení 

pohledávky z titulu náhrady škody. V těchto případech nastupuje odpovědnost 

insolvenčního správce dle § 37 odst. 3 InsZ.  

 

6.2 Účinky prohlášení konkursu  
 
 Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o 

prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku. S odkazem na ustanovení § 71 odst. 2 se 

tímto okamžikem rozumí den, hodina a minuta zveřejnění. Od tohoto momentu má 

prohlášení konkursu dopad na právní úkony dlužníka, pokud již nebyly předtím 

omezeny přímo zákonem dle ustanovení § 111, případně vydaným předběžným 

opatřením dle ustanovení § 112 a § 113.  

 Kromě účinků prohlášení konkursu uvedených v odst. 2 § 245 InsZ (přerušení 

likvidace právnické osoby, ukončení nucené správy a případně zánik předběžného 

opatření) patří k účinkům prohlášení konkursu zejména skutečnost, že oprávnění 

nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a povinností s tím související – tj. 

výkon akcionářských práv, rozhodování o obchodním tajemství, výkon práv a 

povinností zaměstnavatele, provoz podniku dlužníka, povinnost vést účetnictví a plnit 

daňové povinnosti, přechází na insolvenčního správce.  

 Přechod oprávnění nakládat s majetkovou podstatou na insolvenčního správce 

nastává automaticky v důsledku prohlášení konkursu a není tedy podmíněn žádným 

dalším úkonem ze strany insolvenčního soudu.  

 K účinkům prohlášení konkursu patří i zesplatnění pohledávek věřitelů proti 

dlužníkovi, tedy jeho závazků. Zesplatnění pohledávky není vázáno na přihlášení 

pohledávky, ale až na prohlášení konkursu. Věřiteli je dána možnost přihlásit i dosud 

nesplatnou pohledávku. Co se týče splatnosti pohledávek dlužníka vůči věřitelům je 

třeba uvést, že prohlášení konkursu nemá vliv na splatnost pohledávek dlužníka.  

 Následkem prohlášení konkursu však nikdy není omezení způsobilosti dlužníka 

k právním úkonům nebo jeho procesní způsobilosti. Konkursní řízení má toliko dopad 
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na majetkové poměry dlužníka, nikoliv na jeho osobní postavení. Zachování procesní 

způsobilosti má vliv rovněž na další významný důsledek prohlášení konkursu, kterým je 

přerušení soudních, správních a jiných řízení o právech a povinnostech, která se týkají 

majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z majetkové postaty, jejichž 

účastníkem je dlužník. InsZ v ustanovení § 264 dává insolvenčnímu správci prostor pro 

zvážení, zda v řízeních, ve kterých dlužník vystupoval jako žalobce nebo jiný 

navrhovatel, pokračovat. V případě, že insolvenční správce ve lhůtě určené mu soudem, 

nepodá návrh na pokračování řízení, může tak učinit dlužník, popřípadě ostatní 

účastníci řízení. Právě za takové situace zůstává nadále účastníkem řízení dlužník.  

Výjimky z pravidla, že se soudní a správní řízení prohlášením konkursu 

přerušují, stanoví § 266 InsZ. Mezi tato nepřerušovaná řízení patří, mimo jiné, řízení o 

výkonu rozhodnutí a řízení ve věcech vkladu práva k nemovitostem, které si zaslouží 

bližší rozbor.  

6.2.1 Vztah insolvenčního řízení k vykonávacímu a exekučnímu řízení 
 
 InsZ ve svém § 267 umožňuje oprávněnému podat návrh na výkon rozhodnutí 

nebo exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty, avšak 

výkon rozhodnutí nelze provést. Řízení o výkon rozhodnutí se prohlášením konkursu 

nejen nepřerušuje, ale účastníkem řízení se nestává insolvenční správce, neboť na straně 

povinného nadále vystupuje dlužník. Insolvenční zákon přejímá koncepci vyjádřenou v 

§14 odst. 1 písm. e) ZKV. Tím je i nadále umožněno pokračovat v již započatých 

exekucích, ale rovněž také nové exekuce nařizovat. Vyjdeme-li z toho, že pro 

insolvenční řízení je charakteristické kolektivní uspokojení věřitelů a z toho, že by bylo 

v rozporu s jedním z účelů insolvenčního práva, kdyby paralelně mohla probíhat 

insolvenční řízení a řízení o výkon rozhodnutí, pak nelze mít současnou úpravu za 

optimální.  

 Zákonodárcův „dobrý“ úmysl nejspíše spočívá ve snaze umožnit věřitelům i po 

dobu vedení insolvenčního řízení nařizovat nové exekuce a pokračovat v zahájených 

exekucích pro případ, že by insolvenční řízení bylo ukončeno jinak než uspokojením 

věřitelů na základě rozvrhového usnesení a v průběhu insolvenčního řízení by tak 



 55 

věřitelům uplynuly lhůty pro uplatnění jejich práv.112 Tento argument však ztrácí na síle 

ve světle ustanovení § 93 InsZ, které ukládá odvolacímu soudu povinnost rozhodnout o 

podaném odvolání proti rozhodnutí o úpadku nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne 

předložení soudem I. stupně.113 Zároveň je potřeba si uvědomit existenci § 109 odst. 3 

InsZ, který spojuje stavění114 lhůt již se zahájením insolvenčního řízení. Důsledkem 

paralelního vedení insolvenčního řízení a řízení o výkon rozhodnutí jsou, kromě 

zbytečných otázek o konfliktu účinků exekučního řízení a insolvenčního řízení, rovněž 

zbytečné náklady v soudním systému.  

 Zákonodárce by se mohl zamyslet nad změnou právní úpravy, zvláště pak, 

zůstává-li v porovnání s relevantními úpravami jiných evropských států, osamocen. 115 

 

6.2.2 Vkladové řízení 
 

 Dalším řízením, které se prohlášením konkursu nepřerušuje, je řízení ve věcech 

vkladu práva k nemovitostem.116 Rozhodnutí o vkladu ale může být učiněno jen, řídí-li 

se pořadí zápisu dnem, který předchází prohlášení konkursu nebo jde-li o zajištění 

poskytnuté dle ustanovení § 41 InsZ. Právní úprava vychází z toho, že byl-li návrh na 

vklad podán ještě před prohlášením konkursu, je rozhodnutí o vkladu již jen formální 

úkonem příslušného katastrálního úřad. Přestože je tento přístup příznivý k ochraně 

zájmů nabyvatele, vnáší naopak nejistotu do práv věřitelů v insolvenčním řízení. 

Nebylo-li totiž dosud o návrhu na vklad práva katastrálním úřadem pravomocně 

rozhodnuto, nemůže být jisté, kdy a jestli vůbec k tomuto vkladu dojde. Vztáhneme-li 

výše uvedené na případ vkladu zástavního práva k nemovitosti dlužníka, vystavuje se 

věřitel, který se před ukončením vkladového řízení, byť i v dobré víře, přihlásí jako 

věřitel zajištěný, riziku uplatnění sankcí dle ustanovení § 179 InsZ, rozhodne-li 

katastrální úřad oproti očekávání věřitele negativně.  

 

                                                 
112 ZELENKA, J. a kol. Insolvenční zákon, poznámkové vydání s důvodou zprávou a nařízením Rady ES 

1346/2000. Praha : Linde, 2007 str.401 
113  Richter – str. 219 
114  Rozdílně však hovoří o přerušení (!) KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 309.  
115  Viz např. §14 odst. 1 písm. b) ZKR, §362 (a)(2) USBC, §89 InsO 
116  Na rozdíl od výkladu ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) ZKV 
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6.2.3 Nesplněné smlouvy 
 
 Za nesplněnou smlouvu se v kontextu insolvenčního práva považuje smlouva, 

jejímž předmětem je vzájemné plnění, a která v momentě zahájení určité etapy 

insolvenčního řízení nebyla ještě zcela117 splněna ani dlužníkem ani druhou smluvní 

stranou. Takovým způsobem definuje nesplněnou smlouvu § 253 InsZ, když vlastně 

přejímá judikatorní závěry118 učiněné k obdobnému ustanovení § 14 odst. 2 (později 

odst. 4)  ZKV. 

 S těmito smlouvami je potřeba nakládat v insolvenčním řízení zvláštním 

způsobem119, neboť jsou svojí povahou kombinací majetku a závazku.  Absence 

takového zvláštního režimu by vedla v jedné ze dvou možností k tomu, že zpeněžením 

majetkové podstaty dlužníka by tento nebyl zpravidla schopen smlouvu splnit. Za druhé 

v případě, že by protistrana měla právo trvat na splnění smlouvy dlužníkem, vedla by 

tato skutečnost k porušení principu poměrného uspokojení obecných věřitelů, neboť 

zatímco věřitelé pohledávek ze smluv, které nelze kvalifikovat jak smlouvy nesplněné a 

věřitelé na základě jiných právních skutečností by byli uspokojení zásadně poměrně, 

věřitelé pohledávek z nesplněných smluv by mohli být uspokojeni v plné výši.  

 

 

 V zájmu maximalizace hodnoty majetku sloužícího k uspokojení věřitelů 

poskytuje insolvenční právo dlužníku (prostřednictvím správce) výhodu využít těch 

smluv, které insolvenční podstatu navyšují a naopak zbavit se těch kontraktů, které by 

zvyšovaly náklady. Zvláště, nikoliv výhradně, při reorganizaci, kdy je sledován cíl 

zachování dlužníkova podnikání v maximálním užitečném rozsahu, může být 

pokračování některých smluvních vztahů, zcela klíčové pro úspěch celého řízení. (Např. 

dlužník může mít v leasingovém užívání zařízení zcela nezbytné pro další pokračování 

výroby.) Stejně tak může šance na úspěch řízení ovlivnit dlužníkova možnost zbavit se 

                                                 
117 Otázkou je, zda se tento režim uplatní i v případě, kdy zbývající plnění je ve vztahu k plnění již 

poskytnutému zcela zanedbatelné a nepodstatné. V těchto případech může být nepochybně 
efektivnější nakládat se zbývajícím plněním jako s jinou pohledávkou.  

118 Viz rozsudek NS sp. zn. 29 Odo 257/2006 ze dne 22. listopadu 2007, který Nejvyšší soud vyvrátil 
názor Vrchního soudu v Praze, že zvláštní režim nesplněných smluv se uplatní i tehdy, splnila-li již 
jedna ze stran smlouvu zcela. 

119  Viz doporučení č. 69 UNCITRAL - Legislative Guide 2004, str. 132  
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smluv, které jsou v daném okamžiku spíše přítěží a majetkovou podstatu by jen 

zkracovaly. 

 Při řešení přístupu ke smlouvám dotčených insolvencí, je zákonem stanoven 

obecný rámec nakládání s nimi, zároveň je však potřeba rozlišovat vzhledem ke 

specifikům různých smluvních typů. Při konstrukci oné obecné úpravy nesplněných 

smluv se zákonodárce v jedné věci zcela neodůvodněně odchýlil od standardního řešení. 

Dopad tohoto omylu bude do doby odstranění působit velké potíže, proto si zasluhuje 

bližší rozbor. A to také proto, že je většinou tuzemských komentátorů přehlížen.120 

 Na rozdíl od ZKV uděluje InsZ právo volby, zda smlouvu splnit či od ní 

odstoupit, pouze insolvenčnímu správci. Insolvenční správce má pro rozhodnutí 

poměrně krátkou lhůtu patnácti dnů ode dne prohlášení konkursu. Pokud je tak sjednáno 

ve smlouvě, může mít právo odstoupit od smlouvy i druhá smluvní strana. Jestliže tedy 

v této lhůtě insolvenční správce neučiní úkon směřující ke splnění, zákon konstruuje 

nevyvratitelnou právní domněnku odstoupení od smlouvy.  

 Pokud insolvenční správce zvolí možnost smlouvu splnit a toto rozhodnutí 

oznámí druhé smluvní straně ve lhůtě stanovené v § 253 odst. 2 InsZ  a druhá strana 

nevyužije svého práva na odstoupení daného jí smlouvou, pak smlouva trvá a 

insolvenční správce je povinen tuto plnit.  

 Důležité je, že nároky vzniklé z této pokračující smlouvy po prohlášení 

konkursu, jsou pohledávkami za majetkovou podstatou, z čehož mimo jiné plyne, že 

insolvenční správce bude druhé smluvní straně odpovídat za škodu vzniklou nesplněním 

této zapodstatové pohledávky. Insolvenční zákon také přejímá pravidlo obsažené 

v ustanovení § 560 ObčZ, podle kterého se u smluv, ze kterých mají účastníci plnit 

navzájem, může domáhat plnění jen ten, kdo sám splnil svůj závazek dříve anebo je 

připraven jej splnit.121  

 Kromě pokračování ve smlouvě může insolvenční správce podle své úvahy od 

smlouvy odstoupit. Mimo výslovného odstoupení od smlouvy InsZ konstruuje 

nevyvratitelnou domněnku, že pokud insolvenční správce zůstane po prohlášení 

konkursu nečinný ohledně splnění smlouvy, půjde o právní úkon odstoupení. Pokud by 

insolvenční správce od smlouvy odstoupil, ať již výslovně nebo mlčky, může druhý 

                                                 
120 Upozornil na něj, nemýlím-li se, pouze T. Richter. Přestože se stalo již před časem, žádná z dosud 

navrhovaných novelizací InsZ tento problém nikterak nereflektuje. 
121 § 253 odst. 3 InsZ 
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účastník smlouvy uplatnit náhradu škody, která mu tím byla způsobena. V těchto 

případech nastupuje odpovědnost insolvenčního správce dle § 37 odst. 3 InsZ. InsZ 

však umožňuje uplatnit náhradu škody pouze přihláškou pohledávky. Nedostatečnost 

právní úpravy lze spatřovat mimo jiné v absenci řešení situace, kdy insolvenční správce 

fakticky odstoupí od smlouvy a věřiteli již prakticky uplynula lhůta k přihlášení 

pohledávky z titulu náhrady škody. Tato situace nastane, nespojí-li soud s rozhodnutím 

o úpadku i prohlášení konkursu. K tomu má soud podle zákona ještě další 3 měsíce, 

zatímco lhůta k podání přihlášek bude maximálně 2 měsíční. Je tedy zřejmé, že 

odstoupení od smlouvy může jednoduše nastat i po lhůtě k přihlašování pohledávek. 

Uvedený nedostatek bohužel není tím nejhorším, co současná úprava 

nesplněných smluv obnáší. Problém tkví totiž v povaze úkonu, kterým správce bude 

realizovat své rozhodnutí smlouvu neplnit. Autoři InsZ zvolili, snad z úcty k tradici122, 

institut odstoupení. Ať již se bude konkrétní smlouva řídit ustanoveními ObčZ, podle 

kterého se odstoupením smlouva ruší od samého počátku (ex tunc), anebo bude podléhat 

ObchZ, který říká, že smlouva zaniká až od vlastního odstoupení (ex nunc), budou mít 

strany vždy, nesjednaly-li jinak, povinnost se vzájemně vypořádat. A podle § 168 odst. 

2 písm. h) bude pohledávka protistrany nově pohledávkou za majetkovou podstatou. Pro 

správce tato konstrukce znamená, že se ve velmi krátké době bude muset rozhodnout, 

zda od smlouvy odstoupí, čímž se vystavuje odpovědnosti vůči obecným věřitelům, 

jejichž pohledávky se zařadí až za pohledávky z nesplněných smluv. Pokud správce 

smlouvy potvrdí, může v budoucnu čelit odpovědnosti vůči protistraně, nepodaří-li se 

mu smlouvu řádně splnit. Obětí tohoto legislativní pochybení123 jsou však nejen správci, 

ale, a to je pro věřitele mnohem podstatnější, i majetkové podstaty, které mohou být 

z pohledu obecných věřitelů zcela „zkonzumovány“ pohledávkami smluvních 

protistran. 

Uvedený problém by nevznikal, kdyby rozhodnutí správce nepokračovat 

v plnění smlouvy mělo povahu spíše porušení smlouvy (jak je tomu podle amerického § 

365 USBC), ze kterého může protistrana požadovat pouze náhradu škody a uplatnit ji 

přihláškou jako obecnou pohledávku.  

Některé smluvní typy či druhy smluv jsou v InsZ upraveny zvlášť. Následující 

výčet respektuje pořadí, v jakém je uvádí zákon. 
                                                 
122  14 odst. 4 ZKV, § 23 odst. 1 KVOŘ, § 21 císařského nařízení č. 337/1914 říšského zákona. 
123 Z důvodové správy k § 253 InsZ nelze dovodit v tomto směru jakýkoliv regulační záměr. 
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Fixní smlouvy,124 tedy ty, při nichž předmět plnění má svou burzovní či tržní 

hodnotu125 , a podle nichž mělo být plněno v pěvně určené době či lhůtě, nelze 

vynucovat, nastane-li tato doba až po prohlášení konkursu. Věřitel na plnění takové 

smlouvy již obvykle nemusí mít zájem. Ze zákona tak dojde ke změně nároku na dodání 

plnění na nárok na náhradu škodu vzniklé jako následek nesplnění. Škoda bude 

stanovena jako rozdíl smluvené hodnoty plnění a burzovní či tržní hodnoty ke dni 

účinnosti prohlášení konkursu v místě plnění smlouvou určeném. Místo plnění není 

zpravidla nutnou náležitostí smluv, bude proto potřeba vyjít z obecných ustanovení 

ObchZ či ObčZ. Věřitel musí svou pohledávky standardně přihlásit přihláškou. 

Nejzajímavější na celé úpravě fixních smluv však je, že díky speciálnímu vtahu 

ustanovení § 254 k § 254, nedojde k nepříjemnému efektu automatického odstoupení 

dle § 253 odst. 2, popsanému v předešlých odstavcích. Velmi pravděpodobně se 

vyskytnou snahy dotčených smluvních stran prokázat za každou cenu splnění podmínek 

pro aplikaci „bezproblémového“ § 254 InsZ. 

Věci, které má třetí strana při sobě na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce, je 

povinna podle ustanovení § 255 na výzvu insolvenčního správce vydat, a to i před 

skončením sjednané doby. Jde o smlouvu bezúplatnou, proto není potřeba třetí stráně 

tento zásah kompenzovat. Navíc je zřejmé, že v některých situacích vůbec správce této 

možnosti nevyužije. Není totiž těžké představit si případy, kdy by správce např. nebyl 

schopen pokrýt ani náklady spojené se správou věci. 

Úprava režimu „ukončování“ nájemních smluv v zásadě sleduje úpravu 

obsaženou v ZKV. Dále tak přiznává správci právo vypovědět nájemní smlouvu, a to 

s alespoň tříměsíční výpovědní lhůtou. Nezáleží přitom na tom, zda je dlužník ve 

smluvním vztahu v postavení nájemce anebo pronajímatele. Pokud je dlužník 

pronajímatelem, je druhá strana smlouvy uzavřené na dobu určitou chráněna možností 

podat insolvenčnímu soudu návrh na zrušení výpovědi, hrozila by jít výpovědi značná 

škoda. Zároveň může v takovém případě navrhnout, že koupí předmět nájmu při 

zpeněžení za cenu obvyklou. Pak soud návrhu na zrušení výpovědi vždy vyhoví, bude 

                                                 
124 Viz obdobná konstrukce již v KVOŘ. 
125 Byť především slovo „burzovní“ by k tomu mohlo svádět, nepoužije se toto ustanovení běžně na 

obchody uzavřené na regulovaných trzích a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry. Viz 
§ 365 odst. 3 InsZ a dále ZPKT. 
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však požadovat blíže nespecifikované zajištění, že nájemce skutečně předmět nájmu 

koupí. 

Je-li naopak dlužník v pozici nájemce či podnájemce, nemůže pronajímatel 

smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit 126 pouze pro dlužníkovo prodlení s placením 

nájmu nebo podobné úhrady, ke kterému došlo ještě před rozhodnutím o úpadku, nebo 

pro zhoršení dlužníkovy majetkové situace.127 Je vhodné zmínit stále validní názor 

Nejvyššího soudu, že právo 

 

6.3 Zpeněžení majetkové podstaty 
 

 Současná právní úprava zpeněžování majetkové podstaty je vystavěna obdobně 

jako zpeněžování konkursní podstaty dle ZKV a zohledňuje též dosavadní judikaturu 

soudů. Výraznou změnou je ustanovení § 283 odst. 2 InsZ, jehož cílem je zabránit 

nepromyšlenému zpeněžování majetkové podstaty. Ke zpeněžení tak lze přikročit až po 

právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu, nejdříve však po první schůzi věřitelů. 

Výjimkami z tohoto pravidla jsou zpeněžení věcí bezprostředně ohrožených zkázou 

nebo znehodnocením a předčasné zpeněžování se svolením soudu. 

 Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí nejen převedení veškerých 

majetkových hodnot na peníze, ale také peněžní prostředky v hotovosti nebo na 

bankovních účtech dlužníka.128 Zpeněžení může být dále realizováno i formou 

úplatného postoupení dlužníkových pohledávek. 129 

                                                 
126 V úvahu připadají ještě jiné způsoby ukončení smlouvy, na než by se mělo ustanovení analogicky 

rovněž vztahovat. 
127 Komentářová literatura k poslední části ustanovení § 257 InsZ je až nezvykle zmatená. Viz Budín str. 

333, Kotoučová str. 613. Zhoršení majetkové situace přitom není ničím jiným, než druhým 
zapovězeným důvodem pro ukončení smlouvy. Zákonodárce správně předvídá, že možnost 
pronajímatele ukončit smlouvu může být ve smlouvě navázána např. i na prodlení s platbami třetím 
stranám apod. (tzv. cross-default). 

128 Budín ve svém komentáři uvádí, že není vyloučeno, aby v rámci převedení veškerého majetku došlo 
k získání výtěžku formou uzavření nájemní smlouvy. Toto pojetí zpeněžení majetkové podstaty je 
podle mého názoru nepřípustně extenzivní, splývající spíše s provozováním podniku, a celkově 
prakticky nepředstavitelné.  

129 K úpravě postoupení pohledávek viz. § 524 a násl. ObčZ. Insolvenční správce však není vázán 
ujednáními, které by zakazovaly převedení pohledávek na další osoby.  
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 Výhodou pro osoby nabývající majetek zapsaný v soupisu majetkové podstaty je 

fakt, že nabudou k majetku čistý právní titul bez ohledu na to, zda dlužní byl či nebyl 

vlastník prodaného majetku.130 

 Této výhody však nemohou využít některé osoby, neboť jim InsZ zakazuje 

nabývat majetek z majetkové podstaty. Smyslem tohoto omezení je zabránit 

managementu společnosti nebo spřízněným osobám, poté co společnost přivedou 

k úpadku, nabýt její majetek za sníženou cenu. Tento zákaz se v prvé řadě týká 

dlužníka, osoby mu blízké a osoby tvořící s ním koncern a dále vedoucího zaměstnance 

dlužníka, společníků a akcionářů, prokuristy, osob, které podstatnou měrou ovlivňovali 

provoz dlužníkova podniku nebo jeho jinou majetkovou činnost a v neposlední řadě 

také členů a náhradníků věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila k nabytí 

majetku souhlas. Uvedené omezení může být prolomeno jen rozhodnutím insolvenčního 

soudu o povolení výjimky ze zákazu nabývání a po vyjádření věřitelského výboru. Na 

tyto osoby nemůže být majetek převeden ani ve lhůtě do 3 let od skončení konkursu, i 

zde může soud povolit výjimku, avšak svolení věřitelského výboru nebude vyžadováno, 

neboť tento již neexistuje.  

 Další podstatné pravidlo pro zpeněžování je uvedeno v § 284 InsZ, který se 

zabývá předkupními právy. Mimo marginálního ustanovení (alespoň z hlediska četnosti 

výskytu této situace) o předkupním právu státu při prodeji pozemních částí veřejných 

přístavů, se v druhém odstavci stanoví, že správce není vázán smluvními předkupními 

právy, a contrario je vázán předkupními právy plynoucími přímo ze zákona. Typicky 

zákonné předkupní právo náleží spoluvlastníkům při převodu podílu podle § 140 ObčZ, 

další plynou např. ze zákona o bankách, ZPKT a ZKI a týkají se převodů obchodních 

podílů na „speciálních“ obchodních společnostech.131  

 Se zpeněžováním obchodních podílů souvisí řada zajímavých otázek, tím spíše, 

že obchodní podíly budou častou součástí majetkové podstaty obchodních společností. 

Jednoduchá je situace u podílů na společnostech s ručením omezeným. Pokud totiž není 

dlužník jediným společníkem, pak podle § 148 odst. 2 ObchZ jeho podíl zanikne a 

součástí podstaty se stane pohledávka za společností na vyplacení vypořádacího podílu. 

V reorganizaci ale k takovému efektu nedojde. Předpokládá-li reorganizační plán prodej 

obchodního podílu, bude s tímto správce nakládat běžným způsobem dle příslušných 
                                                 
130 Viz RICHTER, T., Insolvenční právo, str. 366 
131 Viz § 20 odst. 3 zák. č. 21/1991 Sb., § 11 odst. 1 zák. č. 256/2004 Sb., § 71 odst. 1 zák. č. 
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ustanovení Obchodního zákoníku. A dále se rovněž netýká akciových společností, ale 

převoditelnost akcií může být také omezena předkupním právem. Otázkou je, zda 

předkupní právo plynoucí ze stanov akciové společnosti je svou povahou smluvním 

předkupním právem, na které správce nemusí brát ohled, nebo je charakteristickým 

znakem akcií a správce jej bude muset při zpeněžení respektovat. Při hledání odpovědí 

je možné si pomoci paralelou s exekučním řízením. Zde platí, že při exekučním prodeji 

cenných papírů „musí být respektována všechna pravidla a omezení, která pro prodej 

cenného papíru stanoví obecně závazné právní předpisy“.132   

6.3.1 Rozhodnutí o zpeněžení 
  

 Rozhodnutí o zpeněžení majetkové podstaty a jeho způsobu je insolvenční 

správce oprávněn přijmout až po právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu a ne 

dříve než po první schůzi věřitelů. Tato koncepce navazuje na ustanovení § 46 odst. 3 

InsZ, podle kterého si schůze věřitelů může atrahovat cokoli, co patří do působnosti 

věřitelských orgánů, tedy i rozhodnutí o způsobu zpeněžení. I v případě, že schůze 

věřitelů nezaváže insolvenčního správce ke konkrétnímu způsobu zpeněžení, může 

v rámci projednávání zprávy o hospodářské situaci dlužníka vyjádřit preferovaný 

způsob zpeněžování ve formě doporučení správci.133  

 Zákon správci nabízí tři způsoby, jak majetkovou podstatu zpeněžit, a to 

veřejnou dražbou, soudním prodejem nebo prodejem mimo dražbu.134 Rozhodnutí 

správce však podléhá souhlasu věřitelského výboru.135  

 Výše uvedené však neplatí, hovoříme-li o zpeněžování majetku sloužícího jako 

zajištění. V tomto případě je rozhodnutí o způsobu zpeněžení přenecháno zajištěnému 

věřiteli, respektive zajištěným věřitelům, kteří mohou udělit správci konkrétní pokyny, 

za jakých podmínek by měla být uzavřena například kupní smlouva, komu má věc 

prodat, jakým způsobem by měla být stanovena kupní cena apod.136 I v tomto případě 

ale správce není zcela bez vlivu na rozhodování o způsobu zpeněžení. Dojde-li 

k závěru, že lze dosáhnout výhodnějšího zpeněžení odmítne pokyn zajištěných věřitelů 

                                                 
132 BUREŠ, DRÁPAL, KRČMÁŘ a kol. Občanský soudní řád – komentář. C. H. Beck 2006, str. 1623 
133 Viz § 282 odst. 1 InsZ 
134  Viz § 286 odst. 1 InsZ 
135  Argumenty o nadbytečnosti tohoto požadavku předkládá UHLÍŘ, A. K veřejné dražbě dle 

insolvenčního zákona. Právní rádce, 2007, č. 7, str. 67. 
136  Viz KOTOUČOVÁ, str. 685. 
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a následně požádá insolvenční soud, který v rámci své dohlédací činnosti tyto pokyny 

přezkoumá. V ostatních případech jsou pokyny zajištěného věřitele pro správce závazné 

a jejich porušení může založit odpovědnost správce za škodu nebo jinou újmu podle 

ustanovení § 37 InsZ, případně být důvodem pro uložení pořádkové pokuty správci. 

6.3.2 Metody 
 
 Ze tří výše uvedených způsobů zpeněžení majetkové podstaty zákon 

upřednostňuje prodej veřejnou dražbou, jenž je nejtransparentnější formou zpeněžení 

a zároveň prodejním procesem simulujícím co nejblíže podmínky dokonalého trhu. 

Hodí se především pro zpeněžování aktiv, ohledně jejichž vlastností neexistují mezi 

potencionálními zájemci o koupi podstatné informační asymetrie.137, 138 Naopak pro 

prodej podniku nebo jeho komplexnější části bude vhodnější zvolit prodej mimo 

dražbu.  

 Je třeba dodat, že zpeněžení veřejnou dražbou představuje nejméně 

napadnutelný způsob zpeněžení majetku v konkursu.139 

 Při dražbě se postupuje podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve 

znění pozdějších předpisů,140 a to podle části o dražbách dobrovolných.141 Ten rovněž 

omezuje maximální výši odměny dražebníka, obdobně jako v případě dražeb 

nedobrovolných. Odměna dražebníka, je-li navrhovatelem insolvenční správce, nesmí 

překročit 10% z ceny dosažené vydražením, nejvýše však 1.000.000,- Kč zvýšených o 

1% z ceny dosažené vydražením přesahující 10.000.000,- Kč.142 Zákon č. 26/2000 Sb., 

o veřejných dražbách, dává každému, do jehož práv bylo podstatným způsobem 

zasaženo a je jednou z mnoha tam vyjmenovaných osob, právo domáhat se žalobou 

vyslovení neplatnosti dražby. InsZ tuto skutečnost dostatečně nereflektuje, když tuto 

žalobu neřadí mezi incidenční spory.  

 Úkony insolvenčního správce se omezují pouze na přípravu podkladů pro 

veřejnou dražbu a výběr osoby dražebníka. O způsobu zpeněžení majetkové podstaty 

                                                 
137 RICHTER, Insolvenční právo, str. 364 
138 Stručně k teorii informační asymetrie např. na http://en.wikipedia.org/wiki/information_asymmetry 
139 SLEZÁKOVÁ, T., BERKA, Z. Dražby v praxi. Computer Press, Brno, 2005, str. 98. 
140 Přestože InsZ odkazuje v § 287 na § 93 OSŘ, na tom nic nemění ani to, že poznámka pod čarou číslo 

38 uvedená u § 287/1 InsZ odkazuje na nesouvisející § 93 OSŘ. 
141 Dražbou dobrovolnou je dražba prováděna na návrh vlastníka, kterým se rozumí též insolvenční 

správce – viz. § 17 odst. 1, 4 zákona č. 26/2000 Sb, o veřejných dražbách  
142 SLEZÁKOVÁ, T., BERKA, Z. Dražby v praxi. Computer Press, Brno, 2005, str. 111. 
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rozhodne správce se souhlasem věřitelského výboru. Vzhledem k tomu, že se 

k účinnosti smlouvy o provedení dražby vyžaduje souhlas věřitelského výboru, měl by 

insolvenční správce s věřitelským výborem předem konzultovat jak osobu dražebníka, 

tak i podmínky samotné dražby a vyhnout se tak případnému pozdějšímu nesouhlasu ze 

strany věřitelského výběru. V případě, že věřitelský výbor neschválí smlouvu o 

provedení dražby, má insolvenční správce možnost obrátit se na schůzi věřitelů 

s žádostí o vyslovení souhlasu. Souhlas věřitelského výboru, případně schůze věřitelů 

však nelze nahradit rozhodnutím soudu. Výjimku z tohoto pravidla představuje situace, 

kdy funkci věřitelského výboru vykonává sám insolvenční soud.  

 S ohledem na to, že se u konkursu obchodních společnosti zřídka setkáme se 

soudním prodejem, představuje prodej mimo dražbu (též prodej z volné ruky) druhý 

nejfrekventovanější způsob zpeněžení majetkové podstaty.  

 Prodej mimo dražbu je podmíněn souhlasem věřitelského výboru a 

insolvenčního soudu. Přesněji řečeno, bez jejich souhlasu smlouva o prodeji mimo 

dražbu nenabude účinnosti.143 Na rozdíl od úpravy obsažené v ZKV a judikatury144 

k němu je tak možné smlouvu o prodeji mimo dražbu před udělením souhlasu platně 

uzavřít.  

 Zákon pamatuje na případy, kdy se souhlas věřitelského výboru ani 

insolvenčního soudu nevyžaduje. Jedná se prodej věcí bezprostředně ohrožených 

zkázou nebo znehodnocením a věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu 

dlužníkova podniku.145 

 Smlouvou o prodeji mimo dražbu je třeba rozumět jakýkoliv úplatný převod 

(např. kupní smlouva, smlouva o postoupení pohledávky, smlouva o prodeji podniku, 

smlouva o převodu obchodního podílu apod.). Insolvenční správce může rovněž uzavřít 

smlouvu prostřednictvím veřejného návrhu na uzavření smlouvy podle § 276 a násl. 

ObchZ nebo veřejné obchodní soutěže podle § 281 a násl. ObchZ.  

 V rámci prodeje mimo dražbu správce s přihlédnutím k nákladům, které by jinak 

bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku, může stanovit kupní cenu i pod 

                                                 
143 Viz. § 289 InsZ  
144 Viz rozsudek NS sp.zn. 29 Odo 31/2004 ze dne 14.12.2004, podle kterého souhlas soudu vyžadovaný 

podle ustanovení § 27 odst. 2 ZKV není odkládací podmínkou ve smyslu ustanovení § 36 ObčZ, 
nýbrž předpokladem platnosti právního úkonu správce, jehož absence má za následek neplatnost 
právního úkonu podle ustanovení § 39 ObčZ 

145 Viz § 289 odst. 1 InsZ 
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cenu odhadní. Pojem kupní cena je třeba vykládat ve vztahu ke všem v úvahu 

připadajícím smluvním typům, neboť zpeněžení může být realizováno prostřednictvím 

různých smluv, jak již bylo uvedeno.  

 Kterýkoliv z účastníků insolvenčního řízení, tedy věřitelé, dlužník nebo účastník 

smlouvy může nejpozději do skončení insolvenčního řízení napadnout u insolvenčního 

soudu žalobou platnost smlouvy o prodeji mimo dražbu. 146 Žaloba bude projednána 

v rámci insolvenčního řízení, neboť se jedná o incidenční spor. Po skončení 

insolvenčního řízení již nelze neplatnost smlouvy, ať již relativní nebo absolutní, 

úspěšně namítat. 

Rozhodne-li se insolvenční správce pro prodej podniku, může tak učinit pouze 

jedinou smlouvou, a to smlouvou o prodeji podniku, na kterou se obdobně použijí 

ustanovení ObchZ s výhradami uvedenými v § 291. Prodej podniku je však vázán na 

souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Dokud nejsou oba souhlasy 

uděleny, je sice smlouva o prodeji podniku platná, nenabývá však účinnosti. 

 

6.3.3 Důsledky pro práva třetích osob 
 

InsZ výslovně spojuje se zpeněžením majetkové podstaty určité účinky na práva, 

která vázla na zpeněženém majetku.  

Podle ustanovení § 285 InsZ zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo 

exekuce a věcná břemena vzniklá za nápadně nevýhodných podmínek poté, co nastaly 

účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.147, což znamená, že tzv. „ostatní“ 

věcná břemena zpeněžením nezanikají.  

Důležitým důsledkem zpeněžení je i zánik zajišťovacích práv váznoucích na 

majetku bez ohledu na to, zda zajišťují závazek dlužníka nebo jiné osoby. 148 

Je-li zpeněžena nemovitost dlužníka, která je předmětem nájemní smlouvy, je 

nájemce povinen tuto vyklidit. Je tedy na kupujícím, zda s dosavadním nájemcem 

nemovitosti uzavře novou nájemní smlouvu, nebo zda se bude žalobou domáhat 

                                                 
146 Viz Zelenkův komentář k InsZ, str. 425 
147 Viz § 248 odst. 3 InsZ 
148 Viz § 28 odst. 5 ZKV 
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vyklizení nemovitosti. Zde se však nejedná o incidenční spor a nájemci přísluší stejná 

bytová náhrada jako v případě § 711 odst. 1 písm. d) ObčZ.  

 

InsZ výslovně také upravuje odpovědnost nabyvatele podniku dlužníka za 

dlužníkovy závazky. Podle ustanovení § 27a ZKV nebylo zcela jasné, zda na právního 

nástupce dlužníka nepřecházejí i jeho závazky, přestože většina komentátorů149 se 

přikláněla k výkladu, podle kterého toto riziko nehrozilo. Tento závěr byl nakonec 

potvrzen i Nejvyšším soudem. InsZ tak nyní explicitně stanoví, kromě toho, co platí o 

právech a povinnostech vyplývající z pracovněprávních vztahů, že jiné závazky na 

nabyvatele nepřecházejí. Mělo-li by být toto ustanovení vykládáno v souladu 

s judikaturou k původnímu § 27a ZKV, bylo by možné dojít k závěru, že kupující, který 

převzal běžící podnik či jeho část, nevstoupí do probíhajících smluv. Správce však 

prodejem podniku pozbude možnost tyto smlouvy plnit. Je proto nezbytné připustit 

převzetí těchto závazků kupujícím. Tím rozhodně nedojde ke zkracování majetkové 

podstaty, neboť právě v opačném případě by tyto závazky podle § 168 odst. 2 písm. f) a 

g) InsZ získaly zapodstatovou povahu, které by insolvenční správce byl nucen uhradit 

přednostně před pohledávkami obecných věřitelů. 

 

 

6.4 Uspokojení pohledávek 
 

Zajištění věřitelé se uspokojují z výtěžku zpeněžení zajištění 150 se souhlasem 

soudu, bez uplatnění dřívějšího 70% limitu.151 Je-li majetková podstata prodána jedinou 

smlouvou, přihlášená pohledávka zajištěného věřitele, je-li úročena dle smlouvy o 

úvěru, zvyšuje o úroky k ní přirostlé ode dne následující po dni rozhodnutí o způsobu 

řešení úpadku. 152 Neuspokojená část zajištěné pohledávky se automaticky považuje za 

přihlášenou pohledávku nezajištěnou a uspokojí se spolu s pohledávkami obecných 

věřitelů. V souladu s § 299 InsZ se zajištění věřitelé uspokojí podle pořadí, v jakém 

                                                 
149 Viz komentářová literatura: Zoulík, 3. vyd. str. 160; Zelenka, Maršíkova vyd. 2002, str. 709 
150 § 298 odst. 1 InsZ  
151 (Ne)vhodnost tohoto limitu by mohla být tématem samostatné práce a je především v americké teorii 

stále předmětem mnoha výzkumů. Netradičně jednoduchý ale pádný argument proti limitu např. 
UHLÍŘ, A. Oddělený věřitel a efektivnost konkursního řízení. Právní rádce, 2005, č. 8.   

152 § 171 odst. 1 InsZ 
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vznikl právní důvod zajištění, pokud se však písemně nedohodnou na jiném pořadí. 

Celkový výtěžek zpeněžení zajištění insolvenční správce sníží o náklady dle ustanovení 

§ 298 odst. 2 až 5 InsZ. Je-li překročena maximální výše nákladů, lze tyto odečíst jen se 

souhlasem zajištěného věřitele. Pokud však zajištěný věřitel neuhradil do majetkové 

podstaty odměnu a hotové výdaje znalce dle § 157 InsZ, insolvenční správce vyplatí 

výtěžek snížený o částku, kterou byl zajištěný věřitel povinen uhradit do majetkové 

podstaty a neučinil tak. Výše nákladů však nelze paušalizovat, je nutné vždy náklady 

vyúčtovat a jejich vznik doložit.  

Obecné pohledávky se uspokojují až po uspokojení zajištěných pohledávek a 

tzv. pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených v tzv. 

rozvrhu, případně se souhlasem soudu a věřitelského výboru v částečném rozvrhu.  

Podřízené pohledávky jsou uspokojeny v závislosti na tom, jak byla sjednána 

podmínka jejich podřízenosti. Ustanovení § 306 odst. 3 InsZ je třeba výkladem 

aplikovat pouze na obecné věřitele.153 Rozhodující pro stanovení  pořadí jejich 

uspokojení bude příslušné smluvní ujednání.  

Částky určené na pohledávky, u kterých nebyl ukončen spor ohledně jejich 

pravosti, výše a pořadí, pohledávky podmíněné, složí insolvenční správce do úschovy 

soudu. Vypláceny budou až v závislosti na výsledku sporu nebo po odpadnutí jiné 

překážky podle dalšího rozvrhového usnesení.154 

 

 

6.5 Konečná zpráva a rozvrh  
 

Insolvenční správce sestavuje a předkládá soudu v závěru zpeněžení konečnou 

zprávu. Ta se netýká jen postupu zpeněžení, ale je celkovou bilancí jeho činnosti. 

Podává vlastně celkový přehled o tom, čeho bylo v konkursu dosaženo.155 Zpráva je 

podkladem pro vydání rozvrhového usnesení, které nemůže být vydáno dříve, než 

konečná zpráva nabude právní moci.156 

                                                 
153 RICHTER, Insolvenční právo, str. 375. 
154 § 306 odst. 4 InsZ. 
155 ZOULÍK, F. Zákon o konkursu a vyrovnání. Komentář. Vydání třetí. Praha, C. H. Beck 1998. 
156 Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 Ko 433/2001. 



 68 

Od úpravy obsažené v ZKV se InsZ do jisté míry odlišuje. Došlo k výraznému 

zpřesnění nároku kladených na obsah zprávy. Tento fakt uvítali především správci, 

neboť nyní lépe vědí, které informace musí již v průběhu řízení shromažďovat a 

evidovat, aby byli v závěru schopni konečnou zprávu sestavit. 

Nejvýraznější změnou je, že konečnou zprávu může správce předložit ještě 

předtím, než je majetková podstata zcela zpeněžena. Postačí, bude-li zpeněžení 

realizováno do té míry, že bude možné vyvodit přijatelně určité závěry ohledně 

uspokojení pohledávek věřitelů. Okamžik předložení zprávy tedy není nadále nutné 

odsouvat až do okamžiku, kdy bude zpeněžen veškerý majetek, přestože je zjevné, že 

tento bude z majetkové podstaty vyňat pro nezpeněžitelnost. Ani neukončení všech 

incidenčních sporů není překážkou vydání zprávy, i když některé svou povahou takový 

následek stejně vyvolají. 

Lhůta pro předložení zprávy157 není v InsZ určena a lze tak dovodit, že správce ji 

bude povinen předložit neprodleně tehdy, bude-li to vzhledem k průběhu zpeněžování a 

průběhu incidenčních sporů možné. Zkušenosti s předchozí úpravou ukázaly, že 

relativně pevné zafixování lhůty bylo nadbytečné. Jednalo se o lhůtu pořádkovou, které 

mohla být prodlužována, ale z objektivních důvodů nemohla být často dodržena, byť za 

její porušení mohla stíhat správce odpovědnost za způsobenou škodu. 

Současně se zprávou (nebo jako její součást) je správce povinen předložit i 

vyúčtování své odměny a výdajů. 

Po předložení soudu je zpráva zveřejněna vyhláškou. Současně jsou věřitelé 

uvědoměni o tom, že ve lhůtě 15 dní mohou vznášet proti zprávě námitky. Ještě před 

jejich projednáním soud sám nejprve zprávu přezkoumá a po slyšení správce odstraní 

chyby a nedostatky. V předmětném ustanovení InsZ sice jinou možnost neuvádí, ale z § 

11 plyne možnost soudu správci zprávu rovnou vrátit, což bude namístě v případě její 

celkové nedostatečnosti. 

Dalším krokem je projednání zprávy, po uplynutí uvedené lhůty. Na nařízeném 

jednání soud hodnotí včasné námitky, správcovo vyjádření k nim a následně rozhodne 

jedním ze třech způsobů. Zpráva bude jako celek schválena, je-li správná včetně 

vyúčtování a žádná včas podaná námitka nebyla důvodná. Shledá-li naopak některou 

z námitek jako důvodnou, nařídí soud správci zprávu doplnit či změnit a určí k tomu 

                                                 
157 Dříve 18 měsíců od prohlášení konkurzu.  Viz § 14a ZKV. 
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lhůtu. Takovou zprávu je nutné znovu přezkoumat, zveřejnit a na novém jednání 

projednat. Dříve ji nelze schválit.158 V případě, že vznesené námitky důvodně 

zpochybní zprávu jako celek, soud ji odmítne přijmout a správce je povinen vypracovat 

zprávu novou. Následuje stejná procedura jako v případě předložení první zprávy. 

Po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy soud vydá a správce 

splní rozvrhové usnesení. 159 

Zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení pravidelně zůstane 

významná část pohledávek věřitelů za dlužníkem neuspokojena. Podle § 244 InsZ 

ukončením konkursního řízení tyto pohledávky nezanikají, avšak v případě úpadku 

obchodních společností, je toto pravidlo v zásadně bez významu, neboť společnost po 

splnění rozvrhového usnesení je automaticky zrušena. 160 

V případě, že je pohledávka věřitele navíc zajištěna právem třetí osoby, nezaniká 

a lze se domáhat uspokojení z tohoto zajištění.  

 

6.6 Nepatrný konkurz 
 

 V rozsahu dvou paragrafů161 zavádí InsZ tzv. nepatrný konkurz. Jedná se o 

soubor procesních odchylek od standardního konkurzu a nepatrný konkurz tak není 

docela samostatným způsobem řešení úpadku. Vzorem současné úpravy byl zákon 

z roku 1931162, který obdobně umožňoval, za splnění daných podmínek, zjednodušení a 

zrychlení celého konkurzního řízení. InsZ připouští tuto možnost jednak pro fyzickou 

osobu, která není podnikatelem (bez dalších podmínek), a dále pro ostatní dlužníky, 

pokud jejich celkový obrat podle zákona o účetnictví nepřesahuje 2 mil. Kč a zároveň 

počet jeho věřitelů není vyšší než padesát. Na rozdíl od ZoKR se v podmínkách 

neoperuje s rozsahem dlužníkova majetku163. Domnívám se, že hodnota majetku 

podléhajícího konkurzu je poměrně důležitým kritériem pro takové rozhodnutí, jehož 

následkem může dojít k „potlačení“ mnoha pravidel pro standardní insolvenční řízení. 
                                                 
158 ZELENKA, J. a kol. Insolvenční zákon, poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady 

ES 1346/2000. 2. vyd. Praha: Linde 2009. 
159  § 306 odst. 1 InsZ.  
160  § 68 odst. 3 písm. f) ObchZ. 
161  §§ 314 až 315 InsZ. 
162  Zákon č. 64 Sb. z. a n., kterým se vydávají řády konkurzní, vyrovnací a odpůrčí, ze dne 27. 3. 1931 
163 Slovenský zákonodárce byl mnohem velkorysejší i co se týče konkrétních limitů. Hranice obratu je 

nastavena na 10 mil. Sk. Viz § 106 a násl. ZoKR. 
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 Soud může rozhodnout o nepatrném konkurzu i bez návrhu, a to současně 

s prohlášením konkurzu nebo i potom kdykoliv v průběhu řízení. Vyjde-li později 

najevo, že podmínky nebyly splněny (nejpravděpodobněji se rozroste počet věřitelů), 

soud své rozhodnutí bezodkladně zruší. Důležité je, že schůze věřitelů může rozhodnout 

o vyloučení všech jednotlivých odchylek stanovených pro nepatrný konkurz, je-li zde 

zájem věřitelů na standardním postupu. 

 Mezi nástroji, které by měly vést k rychlejšímu konci řízení, je z pohledu 

transakčních nákladů zajímavá především možnost nahradit věř. výbor zástupcem 

věřitelů. Neméně kladně je potřeba hodnotit možnost přednést konečnou zprávu a 

vyúčtování, včetně projednání námitek proti nim, už při přezkumném jednání. 

Rozsáhlou volnost insolvenčnímu soudu poskytuje § 315 odst. 2. Soud se podle něj smí 

odchýlit i od dalších pravidel insolvenčního řízení. V úvahu připadá např. upuštění od 

ocenění sepsaného majetku, nevyžadování schválení smlouvy o veřejné dražbě výborem 

nebo zjednodušené doručování. Při rozhodování podle § 315 odst. 2 musí soud 

respektovat trojí omezení.  Prvním je vůle věřitelů vyjádřená v rozhodnutí schůze, 

dalším je požadavek hospodárnosti a rychlosti řízení a posledním zákaz zásahu do 

postavení zajištěných věřitelů a základních zásad insolvenčního řízení. 

Prvotní zkušenosti z praxe ukazují, že režim nepatrného konkursu opravdu své výhody 

přináší.
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7. Reorganizace 

7.1 Povolení reorganizace  
 

InsZ zavedl do české právní úpravy poprvé pojem reorganizace. InsZ dává 

dlužníkovi možnost provést ve spolupráci s věřiteli změny v kapitálové a majetkové 

struktuře tak, aby byla zachována existence podniku dlužníka a zároveň uspokojeni jeho 

věřitelé.164   Má-li být úpadek nebo hrozící úpadek obchodní společnosti řešen 

reorganizací, vždy je třeba povolení soudu. 165  Rozdílná však bude procedura 

předcházející soudnímu rozhodnutí o povolení reorganizace, v závislosti na tom, zda 

jsou snahy o reorganizaci podporovány věřiteli či nikoli.  

7.2 Konsensuální a nekonsensuální reorganizace 
 

Nastane-li mezi dlužníkem a hlavními věřiteli shoda o tom, že momentální 

krizová situace je řešitelná změnou kapitálové struktury dlužníka, že jeho podnik má 

going koncern hodnotu, pak můžeme hovořit o konsensuální reorganizaci. V této situaci 

není podmínkou, aby dlužník splňoval velikostní test podle ustanovení § 316 odst. 4 

InsZ . 

Konkrétní postup při konsensuální reorganizaci bude záležet především na 

hloubce krize, v níž se dlužník nachází a na mnoha vnějších okolnostech. Jednou 

z možností, tou nejjednodušší, může být dohoda mezi společností a věřiteli uskutečněná 

zcela mimo insolvenční řízení. I v rámci takového neformálního řešení se často 

uplatňují jisté standardizované postupy a nástroje, které na smluvní bázi napodobují 

některá typická pravidla insolvenčního práva. Některý ze silných věřitelů, typicky 

banka, přiměje dlužníka ke svolání všech relevantních věřitelů, deklaraci krizové 

situace a návrhu jejího řešení, přičemž v rámci jednání mohou věřitelé přistoupit ke 

kolektivnímu závazku zřeknutí se individuálního postupu. To, co insolvenční právo 

vynucuje, probíhá zde na základě konsensu, z přesvědčení věřitelů, že takový postup je 

efektivnější pro všechny zúčastněné.166  

                                                 
164 ZELENKA, J. a kol. Insolvenční zákon, poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady 

ES 1346/2000. Praha : Linde, 2007, str. 463. 
165 Viz §§ 328,329 odst. 1 InsZ.  
166 Viz Insol International. Statement of Principles fora Global Approach to Multi-Creditor 

Workouts,London, 2000. 
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Takové řešení pochopitelně nebude často reálné. Další variantou je pak 

formulace uvedené dohody do podoby reorganizačního plánu se všemi náležitostmi, 

které vyžaduje ustanovení § 340 InsZ, schválení tohoto plánu potřebnými většinami 

věřitelů167 a následné předložení soudu současně s insolvenčním návrhem podle § 148 

odst. 2. Tento postup bývá v USA označován jako prepacked chapter 11, tedy něco jako 

předjednaná reorganizace.168 Sledovaným cílem je zkrácení doby formálního 

insolvenčního řízení (v tomto případě může fáze od podání insolvenčního návrhu do 

povolení reorganizace trvat 15 dnů i méně) a eliminace rizika, že dohoda o řešení krize 

nebude v řízení potřebnými většinami věřitelů schválena. Před nespolupracujícími 

věřiteli ochrání naděje na úspěšné předjednání plánu moratorium, nepředstavuje-li jeho 

publicita v konkrétní situaci překážku. 

Třetí možností je, že dlužník podá s insolvenčním návrhem návrh na povolení 

reorganizace bez plánu, avšak s předběžně vyslovenou podpory ze strany většiny 

věřitelů. Obsah plánu pak bude upřesněn až během řízení. Dlužník nesplňující 

velikostní test podle § 316 odst. 4 prakticky tuto variantu nebude moci aplikovat, neboť 

nemá mnoho šancí splnit 15 denní lhůtu podle odst. 5. 

Bez ohledu na zvolený způsob, konsensuální reorganizace bude vždy soudem 

povolena nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o úpadku. Soud bude i zde vázán 

podmínkami uvedených v § 326, za kterých by měl návrh na povolení reorganizace 

zamítnout. Jde především o důvodný předpoklad, že návrhem je sledován nepoctivý 

záměr. Konstrukce ustanovení je obdobná jako v případě § 50 ZKV, uvádějícím důvody 

pro zamítnutí návrhu na vyrovnání. Takový návrh nemohl podat věřitel, nyní však 

sanační řešení, jak víme, může navrhovat i věřitel. Tuto skutečnost zákon dostatečně 

nezohledňuje, když klade poněkud nadbytečně dodatečné podmínky, které mohou 

zabránit reorganizaci, přestože věřitelé si takový způsob přejí. Zvláště dává-li jim InsZ 

                                                 
167 § 347 IsnZ. Protože se jedná o hlasování o plánu mimo schůzi věřitelů před řízením,  je vyžadováno 

písemné hlasování s dodržením formy hlasovacího lístku. 
168  Předjednaná reorganizace je ta, kdy dlužník navrhuje reorganizační plán a usiluje o hlasy věřitelů 

ještě před zahájením řízení. Takový postup šetří čas i náklady. Vyskytuje se i částečný „prepack“, 
kdy je předjednán plán jen ve vztahu k některým věřitelům. V nedávném a nepřehlédnutelném 
případě bankrotu společnosti General Motors byli stranou předjednání například držitelé 
podnikových dluhopisů, zatímco s nezajištěnými věřiteli z řad dodavatelů se o plánu vyjednávalo až 
po zahájení insolvenčního řízení. 
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různé možnosti, jak dlužníka odstavit od příprav plánu i dispozic s majetkem. Soudy 

snad nebudou v případě věřitelským návrhů „chránit“ věřitele více, ne by si sami přáli. 

Zcela odlišně bude reorganizace probíhat u dlužníka, který splní velikostní test, 

avšak z některého z mnoha různých důvodů se mu nepodaří získat na svou stranu hlavní 

věřitele. Dlužníkův majetek je od zahájení řízení chráněn účinky § 109, jeho 

management zůstává v pozici osoby s dispozičními oprávněními169, při nakládání 

majetkem společnosti však musí respektovat omezení plynoucí z ustanovení § 111. 

Dohlížet při tom na výkon jeho dispozičních oprávnění bude insolvenční správce. 

Jestliže podal dlužník insolvenční návrh pro z důvodu hrozícího úpadku, musí 

návrh na reorganizaci stihnout podat do rozhodnutí o úpadku. V jiných případech má 

naopak dostatek času, přesněji od zahájení řízení až do desátého dne před první schůzí 

věřitelů konanou po rozhodnutí o úpadku. Dlužníkův návrh na reorganizaci má totiž 

přednost před věřitelskými návrhy.170 

Není vyloučeno, že během této fáze dojde přeci jen mezi věřiteli a dlužníkem ke 

shodě na reorganizaci. V opačném případě však může schůze věřitelů přijmout 

rozhodnutí o způsobu řešení úpadku většinami podle § 150 a § 151. Většina 

z přítomných zajištěných i z nezajištěných věřitelů nebo 90% všech přítomných věřitelů 

(počítání dle výše pohledávek) tak může určit, že úpadek dlužníka bude raději řešit 

konkursem, nebo bude řešen reorganizací, avšak podle jiného než dlužníkova návrhu. 

Podklad pro taková rozhodnutí poskytne věřitelům správce, kterému zákon ukládá 

přednést na jednání schůze věřitelů dosavadní výsledky své činnosti a vlastní hodnocení 

navrhovaného způsobů řešení úpadku. Měl by případně upozornit věřitele na důvody, 

pro které lze pochybovat o poctivém záměru věřitele, který navrhl povolení 

reorganizaci. Podaří-li se schůzi věřitelů přijmout usnesení o způsobu řešení úpadku, 

soud rozhodne podle tohoto usnesení, není-li přijatý způsob řešení pro konkrétního 

dlužníka nepoužitelný (např. oddlužení pro dlužníka, který je akciovou společností) či 

odporuje reorganizačnímu plánu, který předložil dlužník po rozhodnutí o úpadku se 

souhlasem všech skupin věřitelů. Takové usnesení je jedním z těch, které nemůže soud 

zvrátit odkazem na konflikt se společným zájmem věřitelů. 

Nebude-li schůzí usnesení o způsobu řešení úpadku přijato, bude o něm 

rozhodovat soud ve lhůtě 3 měsíců, a to přednostně na základě dlužnického návrhu na 
                                                 
169 § 229 odst. 3 písm. a) InsZ 
170 § 321 odst. 2 InsZ 
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povolení reorganizace. Věřitelé odporující reorganizačním představám dlužníka se 

mohou neformálními podněty pokusit soud přesvědčit o existenci skutečností vedoucích 

podle § 326 odst. 1 k zamítnutí návrhu. 

Pokud soud návrhu na povolení reorganizace vyhoví, bude předmětem dalšího 

řízení sestavování respektive schvalování reorganizačního plánu, protože proti 

takovému rozhodnutí již není odvolání přípustné. V případě zamítnutí návrhu se 

pokračuje v insolvenčním řízení, tedy na společnost bude prohlášen konkurs. Pokud byl 

učiněn marný pokus dosáhnout řešení insolvenční situace podniku prostřednictvím 

reorganizace, je následně možné zkoumat, zda tímto pokusem nevznikla škoda 

dlužníkovi či některému z jeho věřitelů. 

  

7.3 Správa společnosti  
 

Při definování pojmu správa společnosti je nutné vyjít z hlavního cíle 

reorganizace, a to zachování podniku společnosti s postupným uspokojováním 

pohledávek věřitele.  Správou pak lze rozumět činnost směřující k ozdravění 

hospodaření podniku podle soudem schváleného reorganizačního plátnu.171 Je zřejmé, 

že v konsensuální reorganizaci bude správa společnosti upravena v dohodě mezi 

společností a věřiteli, kdežto v nekonsensuální reorganizaci bude provoz podniku, 

s ohledem na stanoviska věřitelů, problematická a značnou roli zde bude hrát 

insolvenční soud. Otázka dispozičního oprávnění s podnikem společnosti je klíčovým 

bodem celého úpadkového práva. Zákon řeší otázku dispozičních práv dlužníka 

v průběhu reorganizace různě s ohledem na jednotlivé etapy reorganizace.  

V případě nekonsensuální reorganizace lze hovořit o provozu a správě podniku 

společnosti do povolení reorganizace a po povolení reorganizace.  V závislosti na 

průběh insolvenčního řízení zákon vymezuje okruh subjektů oprávněných disponovat 

s podnikem společnosti. V souladu s ustanovením § 229 odst. 3 InsZ je v době do 

rozhodnutí o úpadku oprávněn rozhodovat o správě podniku sama společnost. Toto 

právo je zachováno rovněž po rozhodnutí o povolení reorganizace. Dispoziční 

oprávnění managementu společnosti je fakticky omezeno pouze ustanovením § 111 

                                                 
171 RICHTER, Insolvenční právo. str. 385 
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InsZ a do rozhodnutí o úpadku též § 324 InsZ. Lze si však představit situaci, kdy 

dlužník podá insolvenční návrh i bez dohody s věřiteli a tito navrhnou soudu omezení 

dlužníkových dispozičních oprávnění nebo ustanovení předběžného insolvenčního 

správce. 172 Nelze však vyloučit možnost ustanovení prozatímního věřitelského výboru 

podle ustanovení § 61 a 62 InsZ.  S ohledem na § 36 InsZ, které stanoví tzv. svěřenecké 

povinnosti správce,173 se nabízí otázka, zda tyto povinnosti, které obecně zákon 

vymezuje jen ve vztahu k věřitelům, jsou směřovány i vůči společníkům. Zdá se, že 

nikoliv. Insolvenční zákon rovněž neupravuje režim správy podniku ve vztahu 

k povinnostem a oprávněním společníků. Lze tedy dospět k závěru, že společníci i 

v tomto období, tj. do povolení reorganizace, jsou oprávněni volit a odvolávat statutární 

orgány, případně přijmout rozhodnutí o přeměně společnosti podle příslušných právních 

předpisů.  Účinnost právních úkonů managementu společnosti vůči věřitelům je nutné 

vykládat ve smyslu ustanovení § 111 InsZ.174 Rovněž za podmínek § 240 až § 242 by 

takové transakci mohlo být odporováno.  

Po povolení reorganizace sice zůstává managementu společnosti zachováno 

dispoziční oprávnění, které však musí vykonávat při respektování svěřeneckých 

povinností vůči věřitelům podle § 330 odst. 1 InsZ.175 I při ponechání dispozičních práv 

k podniku společnosti, je společnost povinna vyžádat si souhlas věřitelského výboru 

s úkony, které mohou mít na podniku a na postavení věřitelů zásadní význam. Porušení 

povinnosti znamená odpovědnost společnosti za škodu. Účelem opatření je zabránit 

možnosti, že management společnosti při plnění reorganizačního plánu učiní kroky, 

kterými poškodí věřitele, zejména prodejem majetku společnosti, zásob a jiných aktiv.   

Pokud jde o správu společnosti po účinnosti reorganizačního plánu, nepřináší 

InsZ ucelenou úpravu. V každém případě přijetí reorganizačního plánu vede k zániku 

všech dosavadních omezení. Dispoziční práva dlužníka se řídí reorganizačním plánem a 

pravidly v něm uvedenými.  Od účinnosti reorganizačního plánu se obnovuje výkon 

valné hromady.  Lze si tedy představit situaci, kdy dlužník bude mít plnou důvěru 

věřitelů a plně bude oprávněn disponovat s podnikem společnosti. Nic však nebrání 

                                                 
172 Půjde o situaci, kdy dlužník splňuje kritéria dle § 324 InsZ 
173 RICHTER, T. Insolvenční právo, str. 386 
174 Podle ustanovení § 111 InsZ je dlužník povinen, nerozhodne-li soud jinak, zdržet se od okamžiku, 

kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a 
s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo 
určení tohoto majetku anebo o jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení.  

175 RICHTER, T. Insolvenční právo, str. 388 
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tomu, aby byl dlužník zcela odstaven od všech dispozičních práv. Pokud reorganizační 

plán stanoví určitá omezení ve výkonu dispozičních oprávnění, vykonává tyto ve zbytku 

insolvenční správce s tím, že úkony učiněné v rozporu s tímto omezením jsou neplatné. 

Věřitelský výbor nadále zůstává činný a může si vyhradit úkony, ke kterým bude nutný 

jeho souhlas. Nadto dohled nad činností společnosti nadále vykonává insolvenční soud.  

Režim správy společnosti v období mezi účinností reorganizačního plánu a jeho 

splněním je tedy jistým hybridem mezi správou solventní a insolventní společností.176 

  

7.4 Reorganizační plán a proces jeho vzniku 
 

Zákonem je reorganizační plán definován jako vymezení právního postavení 

dotčených osob a opatření sledující ozdravení provozu dlužníkova podniku. Toto dosti 

vágní ustanovení je nutno chápat v souvislosti s přesnými ustanoveními o náležitostech 

reorganizačního plánu, především § 340 až 342 InsZ, § 25 vyhlášky č. 311/2007 Sb. 

včetně přílohy k ní.177 Reorganizační plán je možné chápat jako mnohostrannou dohodu 

o provedení reorganizace. V zájmu zvýšení šancí na dosažení takové dohody je 

umožněno odchýlit se od ustanovení InsZ upravujících uspokojení různých kategorií 

věřitelů, nakládání s majetkovou podstatou a osud dlužníkových závazků po skončení 

insolvenčního řízení. Samotný plán pak již při reorganizaci musí být přesně dodržen, 

není-li zákonným způsobem změněn. Plán musí být předložen insolvenčnímu soudu. 

Důležitou otázkou je, a to především v nekonsensuální reorganizaci, kdo je oprávněn 

reorganizační plán předložit. 

Přednostní právo na sestavení a předložení plánu má dlužník, a to i v případě, že 

návrh na povolení reorganizace byl podán věřitelem.178 Může tak učinit ve lhůtě 120 dní 

od povolení reorganizace, pokud svůj návrh plánu nepřiložil již k návrhu na povolení 

reorganizace. Uvedenou lhůtu může soud prodloužit na návrh dlužníka179 až o dalších 

120 dní. Jednoduchou matematikou po připočtení lhůt v předcházejících fázích řízení 

pak dojdeme k tomu, že dlužník může v režimu insolvenčního řízení přežívat třeba celý 

rok i bez toho, že by předložil návrh reorganizačního plánu. 

                                                 
176 RICHTER, Insolvenční právo, str. 426 
177 KOTOUČOVÁ, str. 776 
178 Viz § 339 odst. 1 InsZ 
179 Rozhodnutí o návrhu nelze napadnout odvoláním. Viz § 339 odst. 5 InsZ. 
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Projeví-li však věřitelé kvalifikovaně svou nedůvěru ve schopnost dlužníka 

sestavit plán, tedy přijmou rozhodnutí podle § 150 InsZ vyžadovanými většinami, bude 

dlužníkovi jeho přednostní právo odňato. O zkrácení či ukončení dlužníkovy lhůty 

může za určitých okolností rozhodnout i soud, zpravidla po vyjádření dlužníka, správce 

a věřitelského výboru. 

 Následný postup již není stanoven v InsZ zcela jasně, takže bude do značné 

míry záviset na přístupu konkrétního soudu, dokud nedojde k legislativnímu či 

judikaturnímu zpřesnění. Podle § 363 odst. 1 písm. b) InsZ by totiž měl soud v případě, 

kdy oprávněná osoba nesestaví ve stanovených lhůtách reorganizační plán, rozhodnout 

o přeměně reorganizace v konkurs. Naproti tomu by podle § 339 odst. 6 InsZ měl soud 

tehdy, kdy již dlužník návrh plánu podat nesmí, vyzvat další osoby k jeho předložení. 

Touto další osobou však může být patrně kterýkoliv přihlášený věřitel, jakož i věřitel 

s pohledávkou za majetkovou podstatou a věřitel jemu na roveň postavený.180 Pokud by 

mělo ustanovení § 229 odst. 6 InsZ vykládáno doslovně, hrozilo by řetězení období, ve 

kterých by se postupně věřitelé přihlašovali na výzvu soudu k pokusu o sestavení plánu. 

Soud má však možnost zabránit takovému neefektivnímu prodlužování reorganizačního 

řízení, využije-li plně ustanovení § 339 odst. 4, které platí přiměřeně i pro osoby, které 

se snaží sestavit plán jako další v pořadí. Domnívám se, že podle něj by soud mohl 

lhůtu těmto osobám zkrátit či odebrat, dojde-li k závěru, že přijatelný plán nebude řádně 

a včas předložen. 

Ať už bude reorganizační plán předkládat dlužník anebo věřitel, vždy bude 

muset plán obsahovat určení způsobu reorganizace.181 V ustanovení § 341 InsZ je 

obsažen demonstrativní výčet opatření, kterými lze reorganizaci realizovat. Teoreticky 

nemusí být využito ani jednoho z nich, prakticky však spíše půjde o kombinaci většiny 

z těchto postupů. 

Jedním z obvyklých způsobů reorganizace je přeměna pohledávek na podíly ve 

společnosti (kapitalizace pohledávek, anglicky debt-equity swap). S účinností plánu se 

v takovém případě podle § 353 InsZ mění zakladatelské dokumenty, stanovy či jiné 

                                                 
180 Viz § 334 InsZ 
181 Viz § 340 InsZ 
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dokumenty upravující vnitřní poměry dlužníka, a do obchodního rejstříku se zapisují na 

základě reorganizačního plánu. Ustanovení ObchZ se v tomto ohledu nepoužijí.182   

Často bude také zvolen postup, kdy je majetek společnosti převeden na jednu 

nebo i více nových společností. Věřitelé získají výměnou za své nároky podíl v těchto 

nových společnostech nebo budou uspokojení z výtěžku prodeje těchto podílů třetím 

osobám. Žádoucí je v takovém případě přenést majetek do nové společnosti očištěný od 

starých závazků. Přitom je potřeba mít na paměti, že není důvodu v reorganizaci 

nerespektovat obecnou zásadu obligačního práva, podle níž je potřeba k cessi závazku 

souhlasu věřitele. V reorganizačním plánu s tím proto dotčené osoby musí vyjádřit svůj 

souhlas. 

Dalším tradičním postupem, alespoň v prostředích, kde lze o tradici 

v reorganizaci vůbec hovořit, je fúze insolventní společnosti s další osobou. Komplikaci 

při realizaci toho postupu může představovat nutnost schválení transakce Úřadem na 

ochranu hospodářské soutěže. V lepším případě půjde jen o značnou časovou prodlevu, 

v tom horším, když Úřad transakci nepovolí, bude znamenat pravděpodobně nezdar celé 

reorganizace s následnou konverzí na konkurs. 

Jakýsi konkursní prvek, tedy zpeněžování majetkové podstaty nebo jejích částí, 

se může v reorganizaci uplatnit naprosto běžně. Statistické údaje dokládají, že 

v uplynulých letech byla tímto způsobem řešena velká část amerických reorganizací. 183 

I bez nejaktuálnějších průzkumů však lze v tomto směru odhadovat díky probíhající 

finanční krizi spíše úbytek „konkursních reorganizací“. Důvodem, proč pod pláštíkem 

reorganizace vlastně proběhne pouze rozprodej dlužníkova majetku, může být v USA i 

v tuzemských podmínkách snaha věřitelů o větší kontrolu procesu zpeněžování na úkor 

správce, který má silnější postavení v konkursu. 

Vedle uvedení způsobu reorganizace jsou dalšími nezbytnými součástmi plánu 

např. informace o tom, jak je zajištěno splnění pohledávek, které jsou předmětem dosud 

probíhajících incidenčních sporů, jak ovlivní reorganizace zaměstnanost v podniku a 

další. Na prvním místě však zákon uvádí rozdělení věřitelů do skupin, s určením, jak 

bude nakládáno s pohledávkami věřitelů v jednotlivých skupinách. Tyto skupiny (angl. 

                                                 
182 K otázce konformity tohoto ustanovení, jakož i ustanovení § 333 InsZ, s článkem 25 druhé 

korporační směrnice (směr. Rady 77/91/EHS) viz Richter, str. 392. 
183 ADLER, CAPKUN and WEISS. Destruction of Value in the New Era of Chapter 11 (October 2006). 

New York Uni. Working Paper No. CLB-06-032. Cit. z http://ssrn.com/abstract=1291620 
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classes) jsou sestavovány především pro účely rozhodování o reorganizačním plánu, 

čímž je sledováno přijetí rozhodnutí, které bude pokud možno efektivní podle Paretova 

standardu (viz výše), a zároveň je překonán jeden nedostatek předchozího úpravy 

sanačního řešení.184 Rozdělení věřitelů do skupin je tedy jednak nezbytnou náležitostí 

plánu a zároveň nezbytnou procedurou pro jeho schválení. 

Pravidla pro vytváření skupin věřitelů jsou vyjádřena v ustanovení § 337 InsZ.185 

Základním požadavek je, aby v každé skupině byli shromážděni věřitelé se zásadně 

shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy. Kritéria 

selekce věřitelů je nutné v reorganizačním plánu vždy objasnit. Počet skupin není nijak 

omezován, kritéria, až na ono výše uvedené, také ne. Ve všech případech však budou 

samostatnou skupinu představovat všichni společníci, další skupinu pak věřitelé, jejichž 

pohledávky nejsou plánem nijak dotčeny, a každý zajištěný věřitel sám o sobě vytvoří 

jednu skupinu. Následující řádky se zabývají charakteristikou jednotlivých skupin. 

Zajištění věřitelé tvoří každý samostatnou skupinu z prostého důvodu. Je jím 

zřejmá různorodost jejich nároků, pramenící z toho, že každý nárok je zajištěn jiným 

majetkem. Dva věřitelé mohou mít sice své nároky zajištěny stejným majetkem, pak ale 

nutně v rozdílném pořadí, což opět odůvodňuje zařazení do různých skupin. Jediným 

případem, kdy by mohlo být do jedné skupiny zařazeno více zajištěných věřitelů, je ten, 

kdy je na straně věřitelů uzavřena dohoda o stejném pořadí zástavního práva.186 

Samostatnou skupinu bude zajištěný věřitel tvořit jen v rozsahu odpovídajícím hodnotě 

zajištění podle § 167 odst. 2 InsZ. Ta je určena znaleckým posudkem187, který tedy bude 

nutné mít k dispozici nejpozději před předložením plánu soudu. Rozdíl mezi výší 

pohledávky a hodnotou zajištění (tzv. deficiency claim) je považován za pohledávku 

nezajištěnou a proto bude v tomto rozsahu věřitel zařazen do skupiny obecných věřitelů, 

případně do některé ze skupin obecných věřitelů. 

Mezi obecnými věřiteli se zásada pari passu uplatňuje ve své nejčistší podobě. 

Právě v této skupině věřitelů by se měla dodržovat bez výjimky. A protože do skupin se 

věřitelé zařazují také pro potřeby určení rozsahu uspokojení, měly by pohledávky 

obecných věřitelů tvořit zásadně jednu společnou skupinu. Za určitých okolností snad 

                                                 
184  Viz § 38 odst. 1 a § 58 odst. 2 ZKV 
185  Srovnej § 1122 USBC 
186  Typicky např. u syndikovaných úvěrů,  
187 Viz § 153 InsZ a bod 7 přílohy vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a k 

provedení některých ustanovení insolvenčního zákona 
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může být legitimní i rozřazení obecných věřitelů do více skupin, avšak tento přístup 

není přijímán jednotně např. ani americkými soudy, je tedy dnes těžko čitelné, jakou 

cestou půjdou při výkladu soudy české. 

Společníci jsou v reorganizaci považování za věřitele s pohledávkou ve výši 

plynoucí z jejich účasti na společnosti, avšak jen tehdy, není-li úpadek společnosti 

prohlášen pro předlužení. I tehdy, je-li úpadek prohlášen na základě testu likvidity nebo 

jde-li o řešení hrozícího úpadku, však fixuje InsZ hodnotu jejich pohledávky na nulovou 

výši. Ustanovení § 347 odst. 2 tím není dotčeno, tedy společníci ve skupině hlasují 

podle svých již zaniklých podílů, nicméně uspokojení nedosáhnou. Domnívám se, že 

teoreticky i jim může reorganizační plán uspokojení přiznat. V již zmíněné situaci 

hrozícího úpadku není totiž hodnota nároku společníků zcela vymazána, a pokud s tím 

ostatní skupiny věřitelů vysloví prostřednictvím plánu souhlas, je jistě možné alespoň 

částečně společníky uspokojit.  

Věřitelé s pohledávkami za majetkovou podstatou a věřitelé jim na roveň 

postavení se ze zákona také účastní reorganizace, nejasnosti však mohou vznikat při 

bližším zamyšlení nad jejich právem hlasovat o plánu. Podle § 348 odst. 1 písm. e) InsZ 

jejich pohledávky musejí být uhrazeny do doby schválení plánu nebo bezprostředně 

poté. Odchýlit se od toho pravidla lze podle stejného ustanovení jen vzájemnou 

dohodou věřitele a dlužníka.188 To vše by naznačovalo, že „zapodstatoví“ věřitelé o 

plánu nehlasují, a podporuje to úvaha, že by je zákonodárce v opačném případě nejspíše 

zmínil v ustanovení § 337 odst. 2 InsZ. Na druhé straně InsZ explicitně předpokládá, že 

pohledávky z úvěrového financování mohou být měněny reorganizačním plánem. 

Vyložit tedy ustanovení § 348 odst. 1 písm. e) InsZ s dostatečnou jistotou tedy není 

možné. Optimální by však jistě bylo, aby v případě, že zmíněné pohledávky byly již 

uhrazeny, jejich věřitelé o plánu nehlasovali. Ve zbývajících situacích může být 

možnost uspokojení těchto pohledávek reorganizačním plánem ovlivněna, proto by se 

příslušní věřitelé měli účastnit procesu jeho schvalování. 

Skupinou věřitelů, která zcela nepochybně o plánu hlasovat nebude, jsou tzv. 

věřitelé nedotčení. Na věřitele pohledávek, které nejsou reorganizačním plánem 

dotčeny, se hledí jako by plán přijali. Kdy se má pohledávka za nedotčenou, je 

vymezeno v ustanovení § 337 odst. 3 a 4 InsZ. Je-li zachována splatnost pohledávky, 

                                                 
188 Shodně řeší tuto možnost § 1129(a)(9)(A) USBC. 
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její výše, další její vlastnosti s práva s ní spojená, pak odpovídá testu nedotčenosti podle 

zmíněného odst. 3. Problém nastane, když reorganizační plán žádným uvedeným 

způsobem nezmění charakter pohledávky, avšak neponechá na dlužnické straně žádny 

majetek jejímu uspokojení, když aktiva například převede na novou společnost. Takový 

plán by neměl soud schválit pro nepoctivost záměru. Jednodušším řešením je však podle 

mého názoru zařazení takových věřitelů do některé z hlasujících skupin, a to na základě 

konstatování, že pohledávka neodpovídá testu nedotčenosti pro rozpor s ustanovením § 

337 odst. 3 InsZ. Podle něj nesmí být změněny ani „další vlastnosti“ pohledávky, a pod 

tato slova lze pravděpodobně podřadit i to, že bude oslabena či zcela vyloučena šance 

na uspokojení výše naznačeným způsobem. 

Předkladatel plánu je motivován organizovat jednotlivé skupiny věřitelů tak, aby 

dosáhl jeho schválení. InsZ požadavky na rozdělení věřitelů formuluje pomocí vágních 

kritérií „zásadně shodného právního a ekonomického postavení věřitelů“.189 Jako 

překážka nespravedlivého sestavování skupin věřitelů slouží dvojí možnost soudního 

přezkoumání rozdělení. Jednak bude vhodnost a odůvodněnost rozdělení věřitelů do 

skupin posuzovat soud při schvalování reorganizačního plánu.190 Ještě před tímto 

okamžikem pak může soud přeřadit věřitele do jiné skupiny na návrh předkladatele 

plánu či dotčeného věřitele. Zákon sice výslovně stanoví, že soud tak učiní před 

schválením reorganizačního plánu, aby však tento předběžný přezkum mohl plnit svůj 

účel, musí k němu dojít ještě před tím, než o plánu rozhodnou věřitelé.191 

 

Jsou-li tedy věřitelé korektně zařazeni do skupin, je možné přistoupit 

k samotnému hlasování o plánu. Za tím účelem zpravidla soud svolá zvláštní schůzi 

věřitelů. Schůzi naopak nesvolá nebo již svolanou schůzi zruší, jestliže o přijetí plánu 

hlasovala každá stanovená skupina věřitelů písemně mimo schůzi, ať již před nebo po 

zahájení insolvenčního řízení,192 nebo považuje-li se reorganizační plán podle InsZ za 

přijatý bez hlasování.193 V jednotlivých skupinách je pro přijetí plánu nutné dosáhnout 

                                                 
189 Lze očekávat, že především posuzování zásadně shodného ekonomického postavení muže českým 

soudům působit jisté potíže. Tímto tvrzením nechci snižovat ekonomickou erudici tuzemských 
soudců, opírám jej spíše o fakt, že ani americké insolvenční soudy dosud spolehlivě nestabilizovaly 
svůj výklad v této otázce. 

190  § 337 odst. 5 InsZ 
191  § 337 odst. 6 InsZ věta první za středníkem. 
192  § 346 odst. 1 respektive odst. 2 InsZ. 
193  Viz komentář k InsZ, Zelenka a kol. str. 504 
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prosté většiny počítané jak podle hlav, tak podle nominální hodnoty obsažených 

pohledávek. Pro skupinu společníku musí být většina počítaná podle výše pohledávek 

alespoň dvoutřetinová.194 Bez ohledu na to, o kterou skupinu jde, soud musí rozhodnout 

o tom, že k hlasům konkrétního věřitele se při hlasování o plánu nepřihlíží, dozví-li se 

ještě před tím než sám plán schválí, že tento věřitel hlasoval v důsledku jednání, které 

obchází zákon nebo je dokonce contra legem. Pokud byly tyto hlasy rozhodující pro 

přijetí nebo odmítnutí plánu, nařídí soud nové hlasování věřitelů. Po hlasování věřitelů 

o plánu začne zpravidla další dílčí fáze reorganizačního procesu, kterou je schvalování 

plánu soudem na základě návrhu podaného předkladatelem. Pochopitelně v případě, že 

předkladatel plánu nepřesvědčí o vhodnosti plánu ani jednu skupinu věřitelů, nebude jej 

poté podávat soudu ke schválení, neboť v takovém případě by soud mohl pouze návrh 

zamítnout. Výsledkem hlasování však může být, vedle totálního neúspěchu plánu, 

přijetí všemi skupinami věřitelů nebo jen některou z nich. 

V ideálním případě, kdy s plánem vyslovily souhlas všechny skupiny, bude soud 

nejprve zkoumat, zda byl skutečně plán schválen každou skupinou věřitelů, kterou být 

schválen měl. Součástí toho musí být posouzení rozřazení věřitelů do skupin a dále to, 

zda věřitelé pohledávek nedotčených plánem, opravdu nebudou jeho přijetím dotčeni. 

Ustanovení § 348 odst. 1 InsZ dále ukládá soudu zjistit, jestli zde nejsou okolnosti 

indikující něčí nepoctivý záměr, a zda je plán v souladu s InsZ i jinými právními 

předpisy. Výslovně sice nepředepisuje soudu zkoumat, zda všichni věřitelé v každé ze 

skupin budou uspokojeni poměrně195, tento požadavek však lze spolehlivě dovodit 

z jiných ustanovení InsZ.196, 197 S uspokojením souvisí i další skutečnost, které soud 

musí věnovat pozornost. Jde o nutnost uspokojit „zapodstatové“ věřitele a jim 

postavené na roveň ještě před schválením plánu či dostatečně zajistit, že se tak stane 

bezprostředně poté, není-li dohodnuto jinak. 

Pravděpodobně nejvíce obtíží však může vzniknout při nezbytném soudním 

podrobení plánu tzv. testu nejlepšího zájmu (angl. tradičně best interest test), jak 

požaduje § 348 odst. 1 písm. d) InsZ. Při tom soud zkoumá, zda každý věřitel podle 

plánu získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti plánu stejná 

                                                 
194 Požadavek 2/3 většiny vyplývá z ObchZ, potažmo z tzv. druhé korporační směrnice (směrnice Rady 

77/91/EHS) a jejích článků 25 a 40 odst. 1. 
195  § 1123(a)(4) USBC jej výslovně uvádí. 
196  Viz zásady insolvenčního řízení nebo § 337 odst. 1 první věta InsZ 
197 S výslovným souhlasem věřitele je ale možné věřiteli poskytnout nižší plnění. 



 83 

nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel při konkursním řešení 

dlužníkova úpadku, ledaže by věřitel s nižším plněním souhlasil. Hodnota plnění 

nabízená věřiteli podle plánu bude zjistitelná jednoduše, protože jednou z minimálních 

náležitostí zprávy o reorganizačním plánu musí být i výše plnění poskytnutá 

jednotlivým skupinám věřitelů, a půjde-li o plnění nepeněžité, pak musí navíc 

obsahovat i odhady a předpoklady použité při ocenění plnění a údaj o koeficientu 

uspokojení pohledávek v jednotlivých skupinách.198 V situaci, kdy s plánem souhlasily 

všechny skupiny věřitelů, by podle mého názoru mohli věřitelé vyjádřit i a priori, že 

s výší svého plnění souhlasí i pro případ, že by mohli při konkursním řešení získat více, 

a tím významně ulehčit soudu práci, protože ten by již neměl důvod kritérium podle § 

348 odst. 1 písm. d) zkoumat. 

Výše již bylo uvedeno, že předkladatel může soudu navrhnout schválení plánu, 

přestože jej některá ze skupin nepřijala. Předně je potřeba, aby plán splňoval, vyjma 

shody všech skupin, ostatní výše uvedené obecné podmínky podle § 348 odst. 1 InsZ. 

Insolvenční soud pak může plán schválit za splnění dalších podmínek uvedených v § 

348 odst. 2 a § 349 InsZ. Tyto podmínky jsou celkem 4. 

Především plán musí schválit alespoň jedna skupina věřitelů, přičemž ke skupině 

společníků se při tomto testu nepřihlíží. Výkladem lze dovodit, že nepostačí ani skupina 

věřitelů, jejichž pohledávky nejsou plánem dotčeny, neboť ta se pouze považuje za 

skupinu, která plán přijala.199 

Druhou podmínkou je, že plán zachází rovným způsobem s každou zjištěnou 

pohledávkou uvnitř každé z nesouhlasících skupin.200 

Za třetí musí být dán předpoklad, a to se zřetelem ke všem okolnostem, že 

schválení plánu a jeho realizace nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo jeho 

likvidaci, není-li likvidace zamýšlenou součástí plánu. Otázkou je, nakolik budou soudy 

schopny tuto spíše ekonomickou stránku vyhodnotit, zvláště když k získání zkušeností 

v tomto směru zatím mnoho příležitostí nedostaly. 

Nejvíce pozornosti si zaslouží podmínka čtvrtá, která je splněna tehdy, je-li plán 

ke každé nesouhlasící skupině spravedlivý. V § 349 InsZ je pro každou kategorii 

věřitelů vymezen specifický obsah pojmu „spravedlivý“. 

                                                 
198 Viz odst. 10 přílohy k vyhlášce č. 311/2007 Sb. 
199 Připouštím však, že i pro opačný výklad lze nalézt argumenty. 
200 Tento požadavek však platí i pro plán schválený všemi věřiteli. Viz výše v části 6. 
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Ve vztahu k zajištěným věřitelům se tak plán považuje za spravedlivý, pokud 

jim přiřkne zajištění kvalitativně srovnatelné s hodnotou jejich původního zajištění ke 

dni účinnosti reorganizačního plánu a zároveň podle něj obdrží plnění, jehož současná 

hodnota bude ke dni účinnosti plánu alespoň rovna hodnotě zajištění podle znaleckého 

posudku.201 

Pro obecné věřitele se má plán za spravedlivý, jestliže má každý z nich podle 

plánu získat plnění alespoň v nominální výši jeho zjištěné pohledávky s úrokem ke dni 

účinnosti plánu, nebo pokud žádný z věřitelů s podřízeným nárokem neobdrží žádné 

plnění. Toto pravidlo se v americké insolvenční praxi označuje jako pravidlo absolutní 

přednosti (angl. absolute priority rule)202 a nevyjadřuje nic jiného než pořadí nároků na 

majetek dlužníka, které by mělo být respektováno nejen v konkursu, ale i při 

reorganizaci. Ve formulaci použité v InsZ je zajímavá hlavně zmínka o úrocích 

z pohledávky ke dni účinnosti plánu. Přitom podle § 170 odst. 1 přestává úrok 

k nezajištěným pohledávkám přirůstat dnem rozhodnutí o úpadku a úrok, který přirostl 

do té doby bude již vyčíslen v přihlášce, tedy bude součástí jmenovité hodnoty 

pohledávky. Přestože zde v úvahu připadá více než jeden výklad, nejpraktičtějším se 

jeví ten, podle něhož je se k pohledávce připočítá úrok za dobu ode dne úpadku, jinými 

slovy ustanovení § 170 InsZ se nepoužije. 

Pravidlo absolutní přednosti hraje svou roli především u skupiny společníků. 

Jejich nesouhlas soud může nahradit, pokud se jim podle navrhovaného plánu dostat 

alespoň tolik, kolik by jim pravděpodobně připadlo po konkursním řešení úpadku 

„jejich“ společnosti. Tato hodnota se jen velmi zřídka může odchýlit od nuly. Navíc se 

uvedená podmínka má za splněnou také tehdy, pokud kterýkoliv nezajištěný věřitel 

nedosáhne dle plánu na plnění minimálně se rovnající jmenovité hodnotě zjištěné 

pohledávky navýšené o úrok ke dni účinnosti plánu. Je vhodné připomenout, že pokud 

nehlasovala některá ze seniornějších skupin věřitelů proti plánu, pak pravidlo absolutní 

přednosti nebere společníkům teoretickou naději na to, aby jim plán poskytl určité 

uspokojení. 

 

                                                 
201  § 349 odst. 1 InsZ 
202  Jednoduše je tento pojem objasněn např. v DOUGLAS, M.G. Application of the Absolute Priority 

Rule to Pre-Chapter 11 Plan Settlements. Business Restructuring Review. Dostupný na 
www.jonesday.com/pubs/pubs_detail.aspx?pubID=S4313 
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7.5 Účinky plánu a jeho plnění 
 

Okamžikem, kdy rozhodnutí soudu o schválení reorganizačního plánu nabude 

právní moci, se stává plán účinným, neplyne-li z plánu nebo rozhodnutí soudu pozdější 

datum. Tím končí jedna fáze reorganizace, troufám si tvrdit, že ta administrativně 

náročnější, a začíná etapa, v níž je potřeba plán „již jen“ dodržet, realizovat, současně 

monitorovat jeho plnění. Tato skutečnost má rovněž několik důležitých dopadů na 

majetek a závazky dlužníka. 

V dřívějším režimu vyrovnání podle ZKV docházelo ke změně závazku jaksi 

podmíněně, protože pokud dlužník potvrzené vyrovnání řádně nesplnil ani na výzvu 

věřitele v dodatečné lhůtě, ztrácel veškeré výhody a slevy plynoucí z vyrovnání a 

naopak práva poskytnutá vyrovnáním jiným osobám zůstávala v platnosti.203 InsZ jde 

již zcela jinou cestou, protože od právní moci reorganizačního plánu se lze domáhat na 

dlužníkovi pouze splnění nových závazků, přičemž jejich porušení není důvodem ke 

zvracení již proběhlé novace. Jediným případem, kdy může dojít k navrácení do 

původního stavu je tak zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu podle § 

362 odst. 1 a 2 InsZ (viz níže). 

Jedním z nejpodstatnějších účinků plánu je zánik všech nároků věřitelů jakož i 

práv třetích osob zahrnutých do reorganizačního plánu (angl. tzv. discharge) podle § 

356 odst. 1 InsZ. Jak uvádí i důvodová zpráva, jde vlastně o tzv. novaci podle § 570 

ObčZ204, přesněji vícestrannou privativní novaci, která se opírá nikoliv o dohodu, ale o 

zákon. Uvedený efekt nastane, nestanoví-li zákon nebo reorganizační plán jinak. Jinak 

není tento účinek omezen, a proto je potřeba při sestavování plánu pamatovat mimo jiné 

na to, že mají-li být některá skupina věřitelů považována za plánem nedotčenou, měl by 

plán výslovně stanovit, že se na tyto nároky ustanovení 356 odst. 1 InsZ nepoužije, 

jinak by ke dni účinnosti plánu zanikly. Obdobně nesmí být opomenuty pohledávky za 

podstatou nebo jim na roveň postavené, pokud nebyly zcela uhrazeny ještě před 

schválením plánu. V plánu musí být dostatečně jistě zakomponováno bezprostřední (po 

účinnosti plánu) uspokojení jejich věřitelů. Zajištění pohledávek je rovněž potřeba 

zmínit. Praktičtější a méně nákladné je, vyjmout je z účinků § 356 InsZ, vyloučen není 

ani postup, kdy zajišťovací práva zaniknou a na základě plánu vzniknou nová. 

                                                 
203 Viz § 64 ZKV 
204 Viz důvodová zpráva k 352 nebo 356 k InsZ. 
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V neposlední řadě je nezbytné si připomenout při reorganizaci společnosti, že 

s účinností plánu zaniknou i obchodní podíly dosavadních společníku a společnost bez 

základního kapitálu si nelze dost dobře představit.  

Naopak práva věřitelů vůči spoludlužníkům a ručitelům dlužníka jsou vůči 

účinkům reorganizačního plánu imunní. Byla-li například přihlášená pohledávka z části 

popřena, dlužník v reorganizaci uspokojí věřitele jen do zjištěné výše, a ve zbytku se 

může věřitel zásadně i po účinnosti plánu obracet právě na spoludlužníky či ručitele. 

Pokud jde o dopad pravomocného reorganizačního plánu na majetek společnosti, 

je klíčovým ustanovení § 356 odst. 2 InsZ. Kromě zachování práva třetích osob na 

vyloučení hodnoty z majetkové podstaty, dochází účinností plánu k zániku všech práv 

třetích osob k majetku náležejícímu do majetkové podstaty a tato práva vzniknou 

osobám v plánu uvedeným. Při doslovném výkladu uvedené formulace nutně dojde, 

obávám se, k závěrům zjevně nespravedlivým, snad i neslučitelných s Ústavou. Dopad 

ustanovení je totiž jen málo omezený, a zahrnul by i taková práva, jako jsou věcná 

břemena nebo právo nájmu, náležející osobám, které se vůbec reorganizace nemohly 

účastnit. Domnívám se, že přijatelný je tento účinek pouze v případě práv osob, které 

jsou věřiteli oprávněnými uplatňovat v insolvenčním řízení svou pohledávku, nebo 

osobami, jež se změnou svých práv k majetku z podstaty výslovně souhlasily v plánu. 

Insolvenční právo nemůže zcela bez kompenzace zbavovat práv osoby nezúčastněné na 

řízení, takový výklad by byl rozporu se základními principy fingování soukromého 

práva. 

 

7.6 Ukončení reorganizačního řízení 
 

Reorganizace může skončit v podstatě jen dvěma způsoby. Pravidelným 

způsobem by mělo být pochopitelně úspěšné splnění reorganizačního plánu. Naopak 

neúspěšná reorganizace vyústí v konverzi na konkurz.  K této přeměně na konkurz pak 

vedou podle InsZ dvě procesní cesty. Jedou z nich je přímá konverze z důvodů 

uvedených v § 363 InsZ. Druhou možností, která ovšem vede ke stejnému, tedy 

konkurznímu konci, je rozhodnutí soudu podle § 362 InsZ o zrušení rozhodnutí, kterým 

byl schválen reorganizační plán. Důvody pro toto rozhodnutí pramení, obecně řečeno, 
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z nepoctivého jednání při schvalování reorganizačního plánu nebo nedovoleného 

zvýhodnění některého věřitele.  

7.6.1 Splnění 
 

Žádoucím způsobem ukončení reorganizace je splnění plánu, tedy uspokojení 

nových nároků na majetek společnosti podle schváleného reorganizačního plánu. Soud 

v takovém případě vydá rozhodnutí, kterým tuto skutečnost bere na vědomí. Stejně 

bude postupovat i tehdy, je-li splněn plán i jen z podstatné části. S tímto rozhodnutím, 

proti němuž není odvolání přípustné, může soud spojit i rozhodnutí o odměně 

insolvenčního správce a jeho nákladech.  

7.6.2 Konverze na konkurz 
 

Výše bylo již naznačeno, že jednou z příčin přeměny reorganizace na konkurz 

může být zrušení reorganizačního plánu. Stane se tak v případě, že insolvenční soud 

zjistí, že některému věřiteli byly dlužníkem poskytnuty zvláštní výhody, přestože s tím 

ostatní věřitelé zařazení do stejné skupiny nevyslovili souhlas. Stejně tak soud plán 

zruší, z úřední povinnosti, dozví-li se o tom, že schválení reorganizačního plánu bylo 

dosaženo podvodným způsobem. V zájmu ochrany práv právní jistoty věřitelů stanoví 

zákon, že zrušovací rozhodnutí musí soud vydat nejpozději ve lhůtě 6 měsíců. Delší, 

tříletá lhůta platí, byl-li dlužník, jeho statutární orgán či člen takového orgánu 

pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, který vedl ke schválení reorganizačního 

plánu nebo podstatnému zkrácení věřitele. 

Dojde-li k takovému zrušení, mohou věřitelé bez dalšího požadovat uspokojení 

svých pohledávek a jiných práv (dochází k , avšak jejich práva, stejně jako práva třetích 

osob založená reorganizačním plánem zůstávají nedotčena. Na základě tohoto pravidla 

by mohlo dojít k situaci, že zůstanou zachována také ta práva, která jejich nositelé 

nabyli výše popsaným nekalým jednáním. Zákon proto dává soudu možnost přijmout 

blíže nespecifikovaná opatření k ochraně oprávněných zájmů věřitelů. 

Co se týče dalšího průběhu řízení, nastává s účinností rozhodnutí o zrušení plánu 

právní stav, kdy je organizace povolena, zároveň vypršely všechny lhůty pro jeho 

předložení a soud tak rozhodne podle ustanovení § 363 odst. 1 písm. c) o přeměně na 

konkurz. 
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K přeměně na konkurz může dojit i bez toho, aby soud rozhodl nejprve o zrušení 

již schváleného plánu. Soud rozhodne přímo o přeměně reorganizace na konkurz a 

nastanou tak účinky spojené s prohlášením konkurzu, přičemž soud může podmínky 

přeměny modifikovat. Protože v tomto případě není nutnost přechodu do režimu 

konkurzu dána z důvodů, které by měly původ v podvodném, nekalém jednání 

účastníků řízení, nehrozí již dlužníku další nepříznivé následku.  

K rozhodnutí o přeměně soud přistoupí za situace, kdy vůbec nebyl oprávněnou 

osobou sestaven reorganizační plán nebo byl vzat zpět. Stejně tak učiní, pokud plán 

nebyl schválen a lhůty pro jeho předložení již uplynuly. Ve fázi provádění plánu musí 

soud nařídit přeměnu, neplní-li dlužník podstatné povinnosti dle plánu nebo se ukáže, že 

z podstatné části plán nebude splněn. Další příčinou může být neplacení úroků 

zajištěným věřitelům podle § 171 odst. 4 InsZ nebo to, že dlužník přestal podnikat, 

přestože podle plánu podnikat měl. Byla-li reorganizace povolena na návrh podaný 

dlužníkem, pak soud rozhodne o přeměně také na jeho návrh. 

Pokud již byl reorganizační plán splněn v podstatných bodech, pak ani z výše 

uvedených důvodů soud o konverzi nerozhodne. 
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Závěr 
 
 

Práce s ohledem na svůj cíl neobsahuje příliš rozsáhlou obecnou úvodní část 

nebo mnohokrát kvalitně popsaný historický vývoj insolvenčního práva, aby mohla na 

omezeném počtu stran postihnout současné postavení věřitelů korporátních dlužníků.  

V části věnované klasifikaci věřitelů a jejich nároků bylo nastíněno, že je zde 

řada otázek, které budou muset být v blízké budoucnosti zodpovězeny buď aplikujícími 

subjekty, mnohdy však spíše zákonodárcem. Některé sporné otázky, např. okruh 

pohledávek vyloučených z uspokojení, zůstanou pravděpodobně nadále předmětem 

diskusí, což pramení spíše z jejich filozoficko- právní povahy. Naproti zrušení limitu 

uspokojení nároků zajištěných věřitelů je nutné hodnotit naprosto jednoznačně kladně. 

Následně je v práci stručně pojednáno o majetkové podstatě a upozorněno na to, 

že zvážení legislativních změn by se mělo týkat především problematiky oceňování. 

Za klíčovou část práce považuji kapitoly o konkursu a reorganizaci. 

Rozšíření možností řešení úpadku o nový sanační způsob – reorganizaci je nutné 

samozřejmě hodnotit jednoznačně pozitivně. Jestli však je především dostupnost tohoto 

řešení nastavena optimálně ukáže až čas, když doposud registrujeme jen velmi málo 

povolených reorganizací. Otázku znovuzavedení obecného sanačního způsobu řešení 

tak podle mého názoru není nutné ještě zcela uzavírat. 

Částečně nová úprava řešení úpadku uspěla při snaze o to, aby dlužníci 

vstupovali častěji do insolvenčního řízení ze svého podnětu a s podnikem schopným 

dalšího provozu. Je důležité, aby se insolvenčního řízení účastnily podniky, ve kterých 

zůstává více majetku, než tomu bylo dříve. To má přímý dopad na motivaci věřitelů 

k vyšší aktivitě, která je nezbytným předpokladem k jejich optimálnímu uspokojování.  

Sankce, zavedené naopak s úmyslem zabránit věřitelům uplatňovat 

nadhodnocené nároky, se prozatím spíše neuplatňují. To může být na jednu stranu 

potvrzovat preventivní efekt těchto sankcí, osobně se však domnívám, že celá 

konstrukce není ideální.  

Řadu závažných nedostatků InsZ spatřuji v úpravě tzv. nedokončených smluv a 

jejich ukončování. Jak bylo podrobněji rozebráno, mnoho potíží se skrývá 
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v ustanoveních, která přitom mohla být pohodlně nahrazena některým mezinárodně 

standardním řešením. 

Závěrem lze vyjádřit přesvědčení, že současná úprava insolvenčního práva, 

posuzována komplexně, je v porovnání s tou předchozí jednoznačně kvalitnější. 

V určitých konkrétnostech, jak bylo v práci také zdokumentováno, přináší InsZ 

nezanedbatelné neefektivity, projevující se jak ex post tak ex ante. Některé nedostatky 

úpravy, zdá se, nemusely vzniknout, pokud by zákonodárce „pokorněji“ převzal 

osvědčená pravidla ze zahraničí, zatímco některé další skupiny. Vzhledem k relativně 

krátké účinnosti současné úpravy je pochopitelné, že měřitelné výsledky, podložené 

prokazatelnými čísly, bude možně získat teprve v blízké budoucnosti a mohou být 

předmětem zajímavých a přínosných akademických výzkumů.  
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Summary 

 

The Ways of Satisfaction of Creditors in Corporate Bankruptcy Proceeding 

 

 The goal of this Master’s Degree thesis is to examine the present regulation of 

bankruptcy proceeding. 

 The thesis is composed of seven chapters. Author tried to cover all topics of position 

of creditors and compares Czech law with other regulations, mainly Slovak and 

American.  

 Chapter One deals with the bankruptcy law in general. Chapter consists of two 

subparts. Subpart One explains the goal of bankruptcy law and focuses on thesis called 

common pool concept or problem of diverse of ownership interests. Subpart Two 

concerns with modern view of Czech bankruptcy law and defines basic terminology of 

bankruptcy law and bankruptcy proceeding.  

 Following Chapter of thesis focuses on position of creditor. It explains the 

categories of creditors. Position of creditor is based on character of his claims. More 

information is given in chapter Claims in bankruptcy proceeding. It also illustrates 

position of creditor due to Creditors bodies such as Meeting of creditors and Creditors 

Committee.  

 Section Three is divided into three parts. Part One is addressed to character of 

claims (secured claim, subordinated claims etc.) and gives basic definitions of claims.  

Following part deals with lodgement of claims. Following subchapters describes the 

process of “observing the claims” and liability of creditors for lodgement of claims. 

Next subpart of chapter Three provides with Setting off during bankruptcy proceeding 

and compares Czech law with Slovak and American law.  

 Part Four focuses on debtor’s estate and its changes during proceeding. Chapter 

looks at protecting of rights of third party whose property was involved into estate.  

 Following chapter is addressed to the selection of the optimal way of bankruptcy 

solution in general.  

 Chapter Six covers liquidation. The goal of liquidation is to turn debtor´s assets into 

cash. Paragraph with its subparts deals with effects of declaration of liquidation mainly 

on the proceeding at Cadastral office, executive proceeding and contracts. It also 
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introduces to the process of turning of assets into cash may take place in different ways. 

After the sale of estate, bankruptcy trustee produces a report. Final subpart investigates 

“small - debtor – liquidation”.  

 Chapter Seven focuses on reorganization. Subpart One concentrates on problems 

resulting from prepackaged reorganization. Next part addresses issue of directing of 

company in process of reorganization. Following Subchapters provide the outline of 

basic document of reorganization called reorganization plan and its effect on rights of 

third party, property of company and other proceedings. All the ways of ending process 

of reorganization are described later. 
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ObchZ - z. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obchodní zákoník. 
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