
Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

  

 

 

Petr Souček 

 

 

 

 

POSTAVENÍ VĚŘITELŮ V REORGANIZACI 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 

 

Katedra: občanského práva 

 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 2.4.2010 



 

  

 

„Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně za použití 

zdrojů a literatury v ní uvedených.“        

 

 

V Praze dne ………..      Petr Souček 

                                                                               

       ………………………............. 



 

  

Poděkování 

 

Tímto bych chtěl poděkovat panu JUDr. Petrovi Smolíkovi, Ph.D. za jeho konzultace, 

rady a kritické připomínky. 



 

  

Obsah 
 ÚVOD..............................................................................................................................................1 

1. VĚŘITELÉ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ ..................................................................... 4 

1.1. POSTAVENÍ VĚŘITELE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ .......................................................... 4 

1.1.1. Zásady dopadající na věřitele................................................................................ 5 

1.2. VĚŘITELSKÉ ORGÁNY.................................................................................................. 5 

1.2.1. Schůze věřitelů ....................................................................................................... 6 

1.2.2. Věřitelský výbor ..................................................................................................... 7 

2. POJEM REORGANIZACE.............................................................................................. 9 

2.1. INSPIRACE V ZAHRANIČÍ, ZEJMÉNA V PRÁVU USA...................................................... 9 

2.2. VYMEZENÍ POJMU REORGANIZACE ............................................................................ 10 

2.3. PŘEDPOKLADY REORGANIZACE................................................................................. 10 

2.3.1. Úpadek dlužníka jako předpoklad reorganizace ................................................. 10 

2.4. PŘÍPUSTNOST REORGANIZACE ................................................................................... 12 

2.5. KONSENSUÁLNÍ A NEKONSENSUÁLNÍ REORGANIZACE............................................... 13 

2.5.1. Konsensuální reorganizace.................................................................................. 13 

2.5.2. Nekonsensuální reorganizace .............................................................................. 14 

3. NÁVRH NA POVOLENÍ REORGANIZACE .............................................................. 16 

3.1. VĚŘITEL JAKO OSOBA OPRÁVNĚNÁ K PODÁNÍ NÁVRHU............................................. 16 

3.1.1. Dobrá víra navrhovatele...................................................................................... 16 

3.2. LHŮTA VĚŘITELE VS. DLUŽNÍKA PRO PODÁNÍ NÁVRHU ............................................. 18 

3.2.1. Opožděné podání návrhu..................................................................................... 18 

3.3. NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA POVOLENÍ REORGANIZACE ............................................... 19 

3.4. PŘISTOUPENÍ K ŘÍZENÍ O REORGANIZACI ................................................................... 20 

3.5. ZPĚTVZETÍ NÁVRHU VĚŘITELEM ............................................................................... 21 

4. HLASOVÁNÍ VĚŘITELŮ O NÁVRHU NA POVOLENÍ REORGANIZACE ........ 22 

4.1. VĚŘITELSKÝ NÁVRH.................................................................................................. 22 

4.1.1. Dlužníkův návrh................................................................................................... 23 

4.2. HLASOVÁNÍ VĚŘITELŮ PODLE ZPRÁVY INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE ............................ 23 

4.2.1. Ustanovení insolvenčního správce....................................................................... 24 

4.3. ZVLÁŠTNÍ KVÓRUM VĚŘITELŮ PRO PŘIJETÍ................................................................ 24 

4.3.1. Rozhodnutí soudu o návrhu věřitele na povolení reorganizace........................... 25 

5. REORGANIZAČNÍ PLÁN............................................................................................. 27 

5.1. CHARAKTERISTIKA REORGANIZAČNÍHO PLÁNU......................................................... 27 

5.2. OSOBY DOTČENÉ REORGANIZAČNÍM PLÁNEM ........................................................... 27 



 

  

5.3. OBSAH REORGANIZAČNÍHO PLÁNU............................................................................ 29 

5.4. ZPRÁVA O REORGANIZAČNÍM PLÁNU ........................................................................ 30 

5.4.1. Obsah zprávy ....................................................................................................... 30 

5.4.2. Zveřejnění zprávy................................................................................................. 31 

6. SCHVALOVÁNÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU ..................................................... 33 

6.1. ROZDĚLENÍ VĚŘITELŮ DO SKUPIN.............................................................................. 33 

6.1.1. Zajištěný věřitel ................................................................................................... 34 

6.1.2. Věřitelé uvedení v § 335 InsZ .............................................................................. 34 

6.1.3. Věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny.................. 35 

6.2. POSOUZENÍ ROZDĚLENÍ VĚŘITELŮ DO SKUPIN SOUDEM ............................................. 36 

6.3. PŘIJÍMÁNÍ PLÁNU NA SCHŮZI VĚŘITELŮ .................................................................... 37 

6.4. PŘIJETÍ PLÁNU SKUPINOU VĚŘITELŮ.......................................................................... 37 

6.5. HLASOVÁNÍ MIMO SCHŮZI VĚŘITELŮ ........................................................................ 38 

6.6. SCHVÁLENÍ PLÁNU SOUDEM ...................................................................................... 40 

6.6.1. Nahrazení souhlasu skupiny věřitelů soudem ...................................................... 41 

6.7. PRÁVA VĚŘITELŮ BĚHEM ROZHODOVÁNÍ SOUDU O REORGANIZAČNÍM PLÁNU .......... 44 

6.7.1. Zpětvzetí a doplnění plánu................................................................................... 44 

6.7.2. Odvolání proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu ........................... 45 

6.7.3. Zamítnutí plánu.................................................................................................... 46 

7. VĚŘITELÉ PŘI PROVÁDĚNÍ REORGANIZACE .................................................... 47 

7.1. KONTROLA DLUŽNÍKA VĚŘITELSKÝM VÝBOREM....................................................... 48 

7.2. ZÁNIK PRÁV VĚŘITELŮ .............................................................................................. 49 

7.2.1. Vztah věřitele ke spoludlužníkům a ručitelům dlužníka ....................................... 50 

7.2.2. Zánik práv třetích osob........................................................................................ 51 

7.3. ÚVĚROVÉ FINANCOVÁNÍ ........................................................................................... 51 

7.3.1. Slovenská úprava úvěrového financování............................................................ 53 

8. ZMĚNA PLÁNU A JEJÍ DOPAD NA PRÁVA VĚŘITELŮ ...................................... 56 

8.1. PODMÍNKY ZMĚNY .................................................................................................... 56 

8.2. SCHVALOVÁNÍ ZMĚNY PLÁNU VĚŘITELI .................................................................... 56 

9. SKONČENÍ REORGANIZACE .................................................................................... 58 

 ZÁVĚR.........................................................................................................................................62 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ............................................................. 66 

 NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE.................................................70 

ABSTRACT..................................................................................................................................71 

 KLÍČOVÁ SLOVA V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE................................................73



 

 1 

ÚVOD 

Dne 1.1.2008 vstoupil v účinnost dlouho očekávaný zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Jde o komplexní kodifikaci úpadkového 

práva, která nahradila již v dnešní době zastaralou a nedostačující právní úpravu 

obsaženou v zákoně č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.  

Insolvenční zákon spočívá na vlastních zásadách a vychází z potřeb moderní 

společnosti. Skrze tento zákon proniklo do českého úpadkového práva několik novinek, 

mezi něž patří zcela jistě i reorganizace. Jde o jeden z možných způsobů řešení úpadku 

nebo hrozícího úpadku dlužníka, jež má poskytnout alternativu pro likvidační konkurs. 

Reorganizace spočívá na sanačním principu a má mimo jiné nahradit minimálně 

využívané vyrovnání. Statistiky ministerstva spravedlnosti říkají, že v období od 

1.10.1991 do konce 1. pololetí roku 2007 bylo povoleno 45 vyrovnání a prohlášeno 

20 113 konkursů.1 V praxi tak šlo vlastně jen o využívání jednoho způsobu řešení 

úpadku dlužníka, kterým byl konkurs. Reorganizace jako novum v českém právním 

řádu by se měla pokusit tento stav změnit. 

Další změnou, kterou nastolil insolvenční zákon oproti předchozí právní úpravě je to, 

že přiznává věřitelům větší míru kontroly nad insolvenčním řízením a podrobně 

upravuje jejich postavení. Já se ve své práci pokouším o analýzu tohoto postavení právě 

v procesu již zmiňované reorganizace. Následující strany tak budou věnovány 

jednotlivým právům a povinnostem věřitele v procesu celého reorganizačního řízení. 

Jde o úzce profilované téma, kterého jsem se snažil držet po celou dobu psaní. Ovšem 

přes všechnu tuto snahu se nedalo vyhnout alespoň minimálnímu nástinu některých 

ostatních oblastí a institutů insolvenčního zákona, které s postavením věřitelů úzce 

souvisejí. Mám zde na mysli zejména úvodní dvě kapitoly, kde čtenář hned na začátku 

získává základní pojmový aparát, s nímž následující text dále pracuje.  

První kapitola je věnována samotné osobě věřitele. Ve stručnosti jsou zde popsány 

základní stavební kameny jeho postavení v insolvenčním řízení, aby na nich mohlo být 

stavěno v dalších částech této práce. Čtenář se tak seznámí se stěžejním pojmem 

následujících stran, kterým je osoba věřitele. Charakteristika tohoto subjektu a účastníka 

                                                      
1 RICHTER, T. Reorganizace podle insolvenčního zákona – 1.část. Právní rozhledy, 2008, ročník 16, č. 

13, s. 466. 
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insolvenčního řízení je zde doplněna o zásady, které na věřitele dopadají v insolvenčním 

řízení. Obsahem první kapitoly je navíc nezbytné vymezení věřitelských orgánů. Ty 

představují důležitý procesní subjekt, který na následujících stranách prostupuje celým 

procesem reorganizačního řízení a jejich neznalost by mohla představovat problém pro 

pochopení některých dalších částí této práce. 

Náplní druhé kapitoly je vymezení dalšího ústředního pojmu celé práce, totiž 

reorganizace. Po stručném exkursu do zahraniční právní úpravy, která byla inspirací pro 

českého zákonodárce při tvorbě insolvenčního zákona, je zde dále vymezen jeden 

z předpokladů reorganizace, a to úpadek dlužníka. Dále se v této kapitole zabývám 

podmínkami přípustnosti reorganizace jako jednoho ze způsobů řešení úpadku dlužníka. 

Druhou kapitolu pak uzavírá pojednání o reorganizaci činěné za dvou různých situací: 

buď s podporou věřitelů anebo bez ní. 

Následující kapitoly jsem se snažil pro přehlednost členit chronologicky tak, jak je 

samotné reorganizační řízení postupně vedeno. Čtenář si tak vytvoří ucelenější obraz 

nejen o celém procesu reorganizace, ale zároveň o postavení samotných věřitelů, neboť 

jejich „chování“ v různých fázích reorganizace je vlastně náplní každé z kapitol. 

Třetí kapitola tak upravuje podání návrhu na reorganizaci a náležitosti tohoto návrhu. 

Dále srovnání věřitelského a dlužníkova návrhu, posouzení poctivosti jejich záměru, až 

po jejich jednotlivá dispoziční oprávnění s tímto návrhem. 

Na to navazuje kapitola čtvrtá, která podrobně řeší hlasování věřitelů o návrhu 

konkrétního věřitele na povolení reorganizace. Pro tento věřitelský návrh je totiž 

důležité, že musí být před schválením soudu odsouhlasen na schůzi věřitelů. Celý tento 

proces je zde podrobně popsán od jednotlivých oprávnění věřitelů při hlasování, přes 

úpravu zvláštního kvóra pro přijetí, až po rozhodnutí soudu o schválení takového 

návrhu. 

Obsahem páté kapitoly je vymezení reorganizačního plánu jako ústředního 

dokumentu celé reorganizace. Jeho přijetí má na postavení věřitelů zásadní dopad a tak 

se zde podrobněji zabývám jeho obsahovými náležitostmi. Kapitolu uzavírá analýza 

zprávy o reorganizačním plánu, jako důležité skutečnosti, na jejímž základě věřitelé o 

plánu hlasují. 

Šestá kapitola je věnována schvalování reorganizačního plánu na schůzi věřitelů, ke 

kterému dochází na základě rozdělení věřitelů do skupin. To je pro osud reorganizace 
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zcela zásadní a tak je tu každá skupina věřitelů podrobena rozboru. Následně analyzuji 

samotný proces přijímání plánu věřiteli na schůzi věřitelů, včetně možnosti hlasování 

mimo tuto schůzi. V závěru kapitoly je důkladnému zkoumání podrobena možnost 

insolvenčního soudu nahradit nesouhlas skupiny věřitelů s reorganizačním plánem 

vlastním rozhodnutím. 

V sedmé kapitole se zaobírám fází po schválení reorganizačního plánu, tedy 

postavením věřitelů při provádění samotné reorganizace. Zejména kontrolou dlužníka 

věřiteli v této fázi, zánikem jejich práv po účinnosti reorganizačního plánu a právní 

úpravou úvěrového financování. 

Stručná kapitola osmá vymezuje nastalou situaci v případě změny reorganizačního 

plánu a dopad této změny na jednotlivé věřitele, včetně průběhu schvalování této změny 

reorganizačního plánu. 

Poslední devátá kapitola upravuje okamžik skončení reorganizace. Vymezuji zde 

příčiny a způsoby skončení reorganizace, včetně dopadů tohoto skončení na postavení 

věřitelů. 

Bohužel i po dvou letech účinnosti insolvenčního zákona je judikatura ve věcech 

reorganizace mizivá. Práce je tak psána více v rovině teoretické, s případným 

poukázáním na možná úskalí, které by mohla přinést praxe. Zdroje, z nichž jsem 

vycházel, byly především publikace z knihovny právnické fakulty v Praze, dále řada 

článků z odborných periodik a rovněž některé internetové zdroje.    
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1.  Věřitelé v insolvenčním řízení 

Na úvod práce je potřeba věnovat pozornost subjektu insolvenčního řízení, který 

bude ústředním pojmem následujících stran. Zvládnutí první kapitoly je předpokladem 

pro učené čtení následujícího textu. Bez vymezení některých základních pojmů by se 

čtenář této práce mohl následně ztrácet v dalších kapitolách, kde se s těmito pojmy 

pracuje jako s hotovými (např. věřitelský výbor, apod.).  

 

1.1.  Postavení věřitele v insolvenčním řízení 

Věřitelem je právnická nebo fyzická osoba, která uplatňuje v insolvenčním řízení 

svou pohledávku vůči dlužníkovi, zejména podáním přihlášky pohledávky 

k insolvenčnímu soudu. „Věřitelé mohou přihlašovat své pohledávky buď od zahájení 

insolvenčního řízení do rozhodnutí o tomto řízení, nebo ve lhůtě stanovené v rozhodnutí 

o insolvenčním řízení“.2     

Ustanovení § 15 insolvenčního zákona (dále jen „InsZ“) rozšiřuje okruh věřitelů 

ještě o jiné osoby, než jen přihlášené věřitele. Jde tu o věřitele s pohledávkami za 

majetkovou podstatou, pokud vznikly po zahájení insolvenčního řízení. Tyto osoby mají 

postavení věřitele od vzniku pohledávky do doby, kdy je jejich pohledávka uhrazena. 

Prostřednictvím tohoto ustanovení tak mohou uplatňovat své právo i jiné osoby, než jen 

přihlášení věřitelé, a to po dobu, po kterou insolvenční soud o jejich právu jedná a 

rozhoduje. 

Oproti zákonu o konkursu a vyrovnání posiluje insolvenční zákon pravomoci 

věřitelů v insolvenčním řízení. Zejména mohou mít vliv na výběr insolvenčního správce 

a rozhodují o způsobu řešení úpadku dlužníka. Podkladem pro toto zvýšení míry práv 

věřitelů je jednoduchá úvaha, dle níž právě věřitelé mají primárně rozhodovat o postupu 

realizace svých pohledávek vůči dlužníkovi formou insolvenčního řízení.3 

                                                      
2 POHL, T., Základní principy nové právní úpravy řešení úpadku v České republice, Bulletin advokacie,   

11/2007, s. 27. 
3 KOZÁK, J., Nové úpadkové právo v České republice, Právní zpravodaj, ročník IX, 2/2008, s. 4. 
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Insolvenční zákon stanoví, že věřitelé by se měli snažit řešit úpadek dlužníka ve 

společném zájmu ku prospěchu všech věřitelů.4 Najít ale společné řešení je v praxi 

nepochybně velmi častým a zásadním problémem. Společný zájem by měl být 

nadřazený jejich jednotlivým zájmům tak, „aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro 

ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku“.5 

1.1.1.  Zásady dopadající na věřitele 

Insolvenční zákon zakotvil v ustanovení § 5 některé zásady, které dopadají přímo na 

věřitele a pro doplnění celkového obrazu postavení věřitelů v insolvenčním řízení je 

vhodné se s nimi seznámit. Zásady jsou zde definovány pouze demonstrativně. Platí, že 

 

• věřitelé, kteří mají podle insolvenčního zákona zásadně stejné nebo obdobné 

postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti; 

• nestanoví-li insolvenční zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před 

zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani 

postupem insolvenčního správce; 

• věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek 

mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje insolvenční zákon; 

 

To vše lze doplnit už jen o jedno, a totiž že prostřednictvím insolvenčního řízení by 

mělo dojít k rychlému, hospodárnému a co nejvyššímu uspokojení věřitelů. „Pouze 

dostatečně rychle provedené insolvenční řízení pročistí žádoucím způsobem 

podnikatelské prostředí a současně umožní na základě výtěžku insolvenčního řízení 

poskytnutého věřitelům provést reinvestování takto získaných finančních prostředků“.6 

1.2. Věřitelské orgány 

Insolvenčního řízení se často účastní velký počet věřitelů, který se navíc v jeho 

průběhu může výrazně měnit v důsledku toho, že k uplatňování nároků dochází 
                                                      
4 § 2 písm. j) InsZ 
5 POHL, T. Základní principy nové právní úpravy řešení úpadku v České republice, Bulletin advokacie,   

11/2007, s. 21. 
6 KOZÁK, J. Nové úpadkové právo v České republice, Právní zpravodaj, ročník IX, 2/2008, s. 4. 
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prakticky během celého insolvenčního řízení. Příkladem proměnlivosti věřitelů může 

být odpadnutí některých z nich v důsledku popření anebo uspokojení jejich pohledávek 

v insolvenčním řízení. Přidá-li se k těmto okolnostem navíc ještě různorodost zájmů 

jednotlivých věřitelů, je prakticky nereálné jednat s každým věřitelem individuálně. 

Z toho důvodu existují v insolvenčním řízení zvláštní procesní subjekty, které 

označujeme jako věřitelské orgány.7 

 Věřitelskými orgány jsou schůze věřitelů a věřitelský výbor nebo zástupce 

věřitelů.8 Jde o podobnou koncepci jako podle zákona o konkursu a vyrovnání. Rozdíl 

je v tom, že úprava v insolvenčním zákoně je podstatně širší a detailnější. Navíc 

doznává některých zásadních změn, zejména v úpravě vztahů mezi jednotlivými 

věřitelskými orgány a jejich působností.9 

1.2.1.  Schůze věřitelů 

„Schůze věřitelů je nejvyšším orgánem věřitelů v insolvenčním řízení. Rozhoduje o 

nejzásadnějších záležitostech insolvenčního řízení“.10 Schůzi svolává a řídí insolvenční 

soud. Z pohledu věřitelů ji může svolat na návrh věřitelského výboru (viz dále) nebo 

alespoň dvou věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše činí alespoň desetinu 

přihlášených pohledávek (§ 47 odst. 1 InsZ). 

Právo účastnit se schůze věřitelů mají kromě insolvenčního správce a státního 

zástupce, který vstoupil do řízení, především dlužník a přihlášení věřitelé. Je to jejich 

právo, nikoliv povinnost. Ovšem platí, že neúčast na schůzi jde k tíži věřitele. Sám 

ponese tíživé následky v podobě pro něj nevýhodného rozhodnutí ostatních věřitelů.  

Schůze věřitelů dává věřitelům možnost, aby se vyjádřili ke všem zásadním 

otázkám. U právní úpravy schůze věřitelů je na první pohled patrné posílení práv 

věřitelů v insolvenčním zákoně oproti úpravě v zákoně o konkursu a vyrovnání. 

Schůze věřitelů rozhoduje především o: 

o volbě a odvolání členů věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů 

                                                      
7 WINTEROVÁ, A. a kolektiv, Civilní právo procesní. 5. aktual. vyd. Praha : Linde Praha a. s., 2008, s. 

637. 
8 § 46 odst. 1 InsZ 
9 SCHELLEOVÁ, I. Insolvenční zákon. EUROUNION Praha s. r. o., 2006, s. 61. 
10 MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele, Linde Praha, a.s. 2009, s. 22 
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o tom, zda ponechá ve funkci prozatímní věřitelský výbor 

o osobě insolvenčního správce (§ 29 InsZ) 

o způsobu řešení úpadku dlužníka, jestliže tak neučinil soud při 

rozhodování o úpadku dlužníka (§ 150 InsZ) 

 

Důležité je dodat, že schůze věřitelů si může vyhradit vše, co patří do působnosti 

věřitelských orgánů.11  Navíc není-li ustanoven věřitelský výbor ani zástupce věřitelů a 

není-li v insolvenčním zákoně stanoveno jinak,12 vykonává schůze věřitelů automaticky 

i jejich působnost. 

1.2.2.  Věřitelský výbor  

„Věřitelský výbor je věřitelským orgánem v insolvenčním řízení zvoleným na schůzi 

věřitelů“.13 Ta je povinna věřitelský výbor ustanovit, je-li přihlášených věřitelů více než 

50. Pokud je věřitelů méně než 50, může schůze věřitelů zvolit pouze zástupce věřitelů 

a jeho náhradníka či náhradníky. 

Věřitelský výbor má nejméně 3 a nejvýše 7 členů.14 Ustanovení § 11 odst. 2 ZKV 

stanovovalo nejvýše 9 členů věřitelského výboru. Úmyslem zákonodárce bylo 

nepochybně zajistit lepší spolupráci a akceschopnost členů věřitelského výboru 

zvoleného podle insolvenčního zákona. Počet členů může být sudý, a tak zákon stanoví, 

že v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy věřitelského výboru (§ 58 odst. 

3 InsZ). 

„Zásadním problémem při úpravě věřitelského výboru je otázka jeho složení“.15 

Zákon to řeší tak, že požaduje, aby byly ve věřitelském výboru zastoupeny všechny 

skupiny věřitelů podle povahy jejich přihlášených pohledávek. Vzhledem k výhodám, 

které mají v insolvenční řízení zajištění věřitelé, zákon dále stanoví, že nezajištění 

věřitelé by měli mít ve věřitelském výboru minimálně takové početní zastoupení, jako 

věřitelé zajištění, což ovšem nemusí platit bezvýjimečně (§ 57 InsZ). 
                                                      
11 § 46 odst. 2 InsZ 
12  Např. § 61 a násl. InsZ – soud jmenuje prozatímní věřitelský výbor; výkon působnosti věřitelského     

výboru soudem 
13 MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele, Linde Praha, a.s. 2009, s. 23 
14 § 56 odst. 2 InsZ 
15 SCHELLEOVÁ, I. Insolvenční zákon. EUROUNION Praha s. r. o., 2006, s. 67. 
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Svou činnost vykonává věřitelský výbor jako celek. Jednotlivý členové nemají 

působnost věřitelského výboru. Základní povinností výboru je chránit společný zájem 

všech věřitelů a v duchu zásad insolvenčního řízení (§ 5 InsZ) přispívat k naplnění jeho 

účelu. Věřitelský výbor zejména  

a) dohlíží na činnost insolvenčního správce, 

b) poskytuje insolvenčnímu správci podporu při jeho činnosti, 

c) uděluje insolvenčnímu správci nebo dlužníku s dispozičními oprávněními 

souhlas k uzavírání smluv o úvěrovém financování, 

d)   schvaluje průběžně výši a správnost hotových výdajů insolvenčního správce a 

nákladů spojených s udržováním a správou majetkové podstaty, 

e) může nahlížet do dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního 

právního předpisu, 

f)  může rozhodnout o ověření řádné účetní závěrky nebo mimořádné účetní 

závěrky auditorem, 

g)  může nahlížet do dlužníkových písemností ve stejném rozsahu jako insolvenční 

správce, 

h)  plní úkoly stanovené tímto zákonem nebo uložené mu insolvenčním soudem, 

i) je oprávněn podávat insolvenčnímu soudu návrhy týkající se průběhu 

insolvenčního řízení, včetně návrhů na uložení procesních sankcí. 

 

Tolik zde k věřitelským orgánům. Vzhledem k zaměření práce se jedná jen o základní 

vymezení, na kterém bude stavěno v dalších částech této práce ( např. kapitola 7.1.) 
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2. Pojem reorganizace 

2.1.  Inspirace v zahraničí, zejména v právu USA 

„Reorganizace není pojem, který by vznikl s vydáním insolvenčního zákona, ale 

zákonodárce se inspiroval především právní úpravou v USA či ve Spolkové republice 

Německo“.16 Některé prvky byly převzaty i z rakouské právní úpravy. 

Základním pramenem americké právní úpravy je zákon zvaný Bankruptcy Code 

(Act) z roku 1978. Jde o zákon, který se stal vzorem pro úpravu konkursního práva 

v řadě států. „Principy této úpravy ovlivnily i evropské právo, zejména nařízení Rady 

(ES) č. 1346/2000, ze dne 29. května 2000, o úpadkovém řízení“.17 Posloužil jako 

předloha zejména pro vytvoření německého insolvenčního zákona (Insolvenzordnung) 

účinného u našeho západního souseda od 1.1.1999. Jak americká, tak německá norma je 

svým způsobem průlomová a formou i obsahem předstihly úpadkovou legislativu 

platnou v mnoha ekonomicky vyspělých státech Evropy.18 

 „Navzdory názvu, který by to mohl sugerovat, není česká reorganizace 

transplantátem americké kapitoly 11, tedy té části amerického Bankruptcy Code, která 

upravuje reorganizační řízení (převážně) korporačních dlužníků ve Spojených 

státech“.19 Český insolvenční zákon, ač v mnohém americkou právní úpravou 

inspirován, obsahuje některé zásadní odlišnosti, např. ohledně podmínek, za nichž má 

být dlužníkovi umožněno reorganizační řízení zahájit. 

I když ne všechny reorganizace končí úspěšně, v USA se tento způsob řešení 

úpadku osvědčil. V České republice ještě nějaký čas potrvá, než bude možné objektivně 

zhodnotit efektivnost reorganizace ve zdejším prostředí. Nejen proto, že je reorganizace 

jako způsob řešení úpadku dlužníka pro náš právní řád zcela něčím novým, ale též 

                                                      
16 POHL, T. Základní principy nové právní úpravy řešení úpadku v České republice, Bulletin advokacie,   

11/2007, s. 32. 
17 SCHELLEOVÁ, I. Sbírka prací na téma NOVÉ INSOLVENČNÍ PRÁVO. Ostrava : KEY Publishing 

s. r. o., 2006, s. 22. 
18 KOZÁK, J. Nové úpadkové právo v České republice, Právní zpravodaj, ročník IX, 2/2008, s. 5. 
19 RICHTER, T. Reorganizace podle nového insolvenčního zákona. Novinky pro konkurs a vyrovnání, 

5/2006, s. 12. 



 

 10 

proto, že každá konkrétní reorganizace ve své standardní podobě je dlouhodobou 

záležitostí.20 

2.2.  Vymezení pojmu reorganizace 

Jednou ze změn, kterou do našeho právního řádu zavedl zákon č. 182/2006 Sb., 

bylo zavedení reorganizačního řízení. Jde o nový institut úpadkového práva, který 

oproti právní úpravě v ZKV přináší dlužníkovi nový způsob řešení jeho úpadku nebo 

hrozícího úpadku. Takový, který není pro dlužníka likvidační, ale spočívá na sanačním 

principu. Dává příležitost dlužníkovi, aby v součinnosti se svými věřiteli provedl taková 

opatření, na jejichž konci dojde na jedné straně k poměrnému uspokojení věřitelů a 

zároveň na druhé straně k zachování existence dlužníkova podniku jako ekonomického 

subjektu. Právní úprava zavedením tohoto způsobu řešení úpadku do určité míry usiluje 

o vyvážení principu likvidačního a sanačního.  

 Reorganizací se rozumí zpravidla postupné uspokojování pohledávek věřitelů při 

zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření 

tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s 

průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů.21 „Reorganizací lze řešit úpadek 

nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem; reorganizace se týká jeho 

podniku“.22  

2.3.  Předpoklady reorganizace 

2.3.1. Úpadek dlužníka jako předpoklad reorganizace 

Reorganizace může být provedena tehdy, pokud je dlužník v úpadku nebo mu 

úpadek hrozí. Úpadek může existovat buď jako tzv. platební neschopnost (§ 3 odst. 1 

InsZ)  anebo tzv. předlužení (§ 3 odst. 3 InsZ). 

O případ platební neschopnosti jde v situaci, kdy dlužník 

                                                      
20 WINTEROVÁ, A. a kolektiv, Civilní právo procesní. 5. aktual. vyd. Praha : Linde Praha a. s., 2008, s. 

663. 
21 § 316 odst. 1 InsZ 
22 Deutsch, E. Reorganizace jako nový fenomén práva a podnikání v návrhu zákona o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Právo pro podnikání a zaměstnání, 6/2006, ročník XV,  s. 13  
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o má více věřitelů (alespoň dva), 

o má peněžité závazky více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a 

o tyto závazky není schopen plnit.  

 

Co se týče relativně krátké  lhůty 30 dnů po splatnosti, jejím účelem je nepochybně 

snaha o řešení krizové situace dlužníka co nejrychleji.  

V případě neschopnosti plnit závazky musí jít o objektivní neschopnost, pouhá 

neochota platit nebo přechodná či druhotná platební neschopnost, způsobená porušením 

právní povinnosti třetí osobou, není ještě znakem toho, že dlužník je v úpadku.  

Ustanovení § 3 odst. 2 InsZ obsahuje vyvratitelné domněnky existence neschopnosti 

dlužníka plnit své závazky. Na tuto neschopnost lze usuzovat tehdy, pokud  

 

o dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků 

(přičemž podstatná část bude věcí posouzení každého konkrétního 

případu), nebo 

o se dlužník zpožďuje s platbami o více než 3 měsíce po jejich splatnosti, 

nebo  

o výkon rozhodnutí nebo exekuce vůči majetku dlužníka ohledně 

některého z jeho splatných peněžitých závazků jsou neúspěšné, nebo 

o pokud nesplnil insolvenčním soudem uloženou povinnost předložit 

seznamy majetku a závazků podle ustanovení § 104 odst. 1 InsZ. 

 

Co se týče druhého případu úpadku, tj. předlužení, to nastává v situaci, kdy dlužník 

má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Předlužena 

může být pouze právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel. Při stanovení 

hodnoty majetku dlužníka se přihlíží i k majetku, o kterém lze důvodně předpokládat, že 

jej dlužník v případě pokračování své činnosti získá. 

InsZ dále upravuje institut hrozícího úpadku (§ 3 odst. 4). Ten by měl být prevencí 

před negativními důsledky pozdního zjištění úpadku. Jde o stav dlužníka, když ještě 

není v úpadku, se zřetelem ke všem okolnostem ale předpokládá, že v budoucnu nebude 

schopen řádně a včas plnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Hrozící úpadek je 
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dostačujícím důvodem k zahájení insolvenčního řízení, ale v tomto případě může 

insolvenční návrh podat jen dlužník sám (§ 97 odst. 3 InsZ). 

2.4.  Přípustnost reorganizace 

Reorganizace jako způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku není přípustná, 

je-li dlužníkem právnická osoba v likvidaci, obchodník s cennými papíry nebo osoba 

oprávněná k obchodování na komoditní burze podle zvláštního právního předpisu (§ 

316 odst. 3 InsZ). Úpadek finančních institucí je řešen samostatným způsobem, neboť 

použití standardních způsobů pro ně není přiměřené.23 

Reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je 

podnikatelem, s tím, že reorganizace se vždy týká podniku bez ohledu na právní 

formu.24 Je-li podnikatelem fyzická osoba, dopadá reorganizace pouze na majetek, který 

slouží k provozování podniku (obchodní majetek). U právnické osoby se vztahuje 

insolvenční řízení na veškerý její majetek.25 

Zákon stanoví, že reorganizace není přípustná, jestliže celkový obrat dlužníka 

podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období předcházející 

insolvenčnímu návrhu nedosáhl alespoň částky 100 000 000 Kč, nebo zaměstnává-li 

dlužník méně než 100 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (§ 316 odst. 4 InsZ). 

Toto kritérium velikosti slouží k odfiltrování dlužníků, jejichž podnik je natolik malý, 

že nebude schopen unést vysoké vstupní a transakční náklady, které jsou s reorganizací 

spojeny. Ovšem podstatné je, že i dlužník, který tato kritéria nesplní, může reorganizaci 

využít. Jedná se o situaci, kdy dlužník předem vyjedná podmínky reorganizace 

s většinou zajištěných a nezajištěných věřitelů (§ 316 odst. 5 InsZ). Podmínkou je, že 

dlužník předloží soudu reorganizační plán přijatý hlasy alespoň 50 % zajištěných a 50 

% nezajištěných věřitelů počítaných podle výše jejich pohledávek, nebo schválený hlasy 

90 % všech věřitelů počítaných dle výše jejich pohledávek. V takovém případě se 

k počtu zaměstnanců dlužníka nebo výši jeho obratu nepřihlíží. 

                                                      
23 ZELENKA, J. a kol. Insolvenční zákon: Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktual. vyd. Praha : Linde Praha a. s., 2008, s. 467. 
24 POHL, T. Nová úprava insolvenčního řízení – IV. část. Obchodní právo, 6/2008, s. 2. 
25 KOZÁK, J. Nové úpadkové právo v České republice, Právní zpravodaj, ročník IX, 2/2008, s. 6. 
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Strukturou zákona je reorganizace postavena na roveň konkursu. Avšak 

vzhledem k její povaze nebude univerzálnost jejího použití taková jako u konkursu. 

Reorganizace postavená na sanačním principu proběhne úspěšně jen za splnění mnoha 

podmínek. Insolvenční zákon u ní v porovnání s konkursem neupravuje tak dopodrobna 

postup a konkrétní výsledek. Úspěšnost reorganizace bude do značné míry záviset na 

intenzivní komunikaci mezi dlužníkem a jeho věřiteli, respektive na výsledcích jejich 

vyjednávání. „Reorganizace není ani tak způsobem řešení úpadku, jako spíše způsobem, 

jak se na řešení úpadku dohodnout“.26 „Jak říkají E. Warenová a J. Westbrook, návrh 

na povolení reorganizace je pozvánkou k vyjednávacímu stolu“.27 

2.5.  Konsensuální a nekonsensuální reorganizace 

Důležitou skutečností při řešení úpadku reorganizací je, zda je činěna s podporou 

věřitelů anebo bez ní.  

2.5.1.  Konsensuální reorganizace 

 Konsensuální reorganizace znamená jednoduše řečeno shodu dlužníka s jeho 

věřiteli na způsobu řešení úpadku dlužníka prostřednictvím reorganizace. Obě strany 

jsou si vědomi stávající hodnoty společnosti a převládá u nich vůle po zachování 

existence dlužníka, než-li například jeho zpeněžení v konkursu. Dají tak raději přednost 

například změně kapitálové struktury dlužníka, která dle jejich mínění povede k jeho 

ozdravení. Rozhodující skutečností zde je, v jakém stádiu krize se dlužník zrovna 

nachází a v jakém momentě se s jejím řešením započne.  

Nejjednodušší variantou je neformální dohoda mimo insolvenční řízení. 

V případě, že takové řešení není možné, připadá v úvahu varianta, v níž dlužník a hlavní 

věřitelé dospějí k dohodě o řešení krize mimo insolvenční řízení, této dohodě dají formu 

reorganizačního plánu, plán pak před zahájením řízení potřebnými většinami schválí a 

dlužník jej předloží insolvenčnímu soudu spolu s insolvenčním návrhem podle 

                                                      
26 RICHTER, T. Základní stavební kameny vládního návrhu insolvenčního zákona – I.část. Právní fórum, 

11/2005, s. 442. 
27 RICHTER, T. Reorganizace podle insolvenčního zákona – 1.část. Právní rozhledy, 2008, ročník 16, č. 

13, s. 470. 



 

 14 

ustanovení § 148 odst. 2 InsZ.28 Takový postup bývá nazýván předjednaná 

reorganizace. Přínosem je snížení doby, kterou společnost stráví ve formálním 

insolvenčním řízení a získání jistoty, že daná dohoda o způsobu řešení krize bude 

potřebnými většinami věřitelů v řízení doopravdy schválena.29 

V úvahu přichází ještě situace, kdy dlužník podá návrh na reorganizaci 

(insolvenční návrh), i když dohoda o způsobu řešení krize jeho podniku není hotová. 

Učiní tak ale ve srozumění s hlavními věřiteli a s tím, že je dostatečným způsobem 

ujištěn o podpoře většiny věřitelů. Obsah dohody bude pak finalizován až za 

probíhajícího insolvenčního řízení.30 Tato varianta je však s ohledem na lhůtu uvedenou 

v ustanovení § 316 odst. 5 InsZ možná jen u společností, která splňují kriterium 

velikosti podle ustanovení § 316 odst. 4 InsZ. 

2.5.2.  Nekonsensuální reorganizace 

Jde o případ, kdy se dlužníkovi nepodařilo dohodnout s většinou hlavních 

věřitelů, respektive se u nich jeho návrh nesetkal s podporou. Důvodů proč tomu tak je 

může být mnoho. Jedním z nich může být nedůvěra věřitelů v management dlužníka 

nebo příliš vysoké finanční požadavky společníků. Věřitelům se také může zdát 

jednodušší a výhodnější zpeněžení majetku dlužníka v konkursu. Anebo může u věřitelů 

převládnout názor, „že společnost je v ekonomické krizi a její podnikání by mělo být 

zastaveno“.31 Nekonsensuální reorganizace je možná jen u společností, které splňují 

kriterium velikosti dle ustanovení § 316 odst. 4 InsZ. 

Za situace, kdy nedojde k dohodě mezi stranami, mohou se věřitelé pokusit na 

schůzi věřitelů (§ 150 InsZ) přijmout rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Tak může 

být věřiteli přijato rozhodnutí o tom, že úpadek dlužníka má být řešen konkursem, 

anebo reorganizací, avšak nikoliv podle návrhu dlužníka. Pokud se věřitelé dohodnou, 

bude rozhodnutí soudu z této dohody věřitelů vycházet. Nedohodnou-li se, rozhodne 

                                                      
28 RICHTER, T. Reorganizace podle insolvenčního zákona – 1.část. Právní rozhledy, 13/2008, ročník 16, 

č. 13, s. 471. 
29 HOLEŠÍNSKÝ, P., STRNAD, M. Nové způsoby řešení úpadku dle insolvenčního zákona, Právní 

rozhledy 1/2008, ročník 16, s. 9. 
30 Richter, T. Insolvenční právo, 1.vyd. Praha, ASPI Wolters Kluwer, 2008, str. 381 
31 RICHTER, T. Reorganizace podle insolvenčního zákona – 1.část. Právní rozhledy, 13/2008, ročník 16, 

č. 13, s. 472. 
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insolvenční soud na základě návrhu dlužníka do tří měsíců od rozhodnutí o úpadku (§ 

149 odst. 1 InsZ). Insolvenční soud při rozhodování přihlédne k závěrům uvedeným ve 

zprávě insolvenčního správce (§ 149 odst. 3 InsZ) přednesené na schůzi věřitelů. 

Výsledkem bude buď schválení dlužníkova návrhu na povolení reorganizace nebo jeho 

zamítnutí a řešení úpadku dlužníka formou konkursu. 
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3. Návrh na povolení reorganizace 

3.1.  Věřitel jako osoba oprávněná k podání návrhu 

Insolvenční zákon dává možnost podat návrh na povolení reorganizace nejen 

dlužníkovi, ale zároveň i přihlášenému věřiteli (§ 317 odst. 1 InsZ). Je tu tedy rozdíl od 

návrhu na vyrovnání podle předchozí právní úpravy, kde totiž zákon o konkursu a 

vyrovnání dával tuto možnost jen dlužníkovi (§ 46 ZKV). Platí, že přednostní právo 

k podání návrhu na povolení reorganizace má dlužník. 

Návrh na povolení reorganizace může podat jen věřitel, který přihlásil svou 

pohledávku do insolvenčního řízení. Je však možné, aby dosud nepřihlášený věřitel 

spojil přihlášku své pohledávky s návrhem na povolení reorganizace. 

Návrh podaný věřitelem musí schválit schůze věřitelů (§ 323 odst. 1 InsZ). Toho 

věřitele, který podá návrh na povolení reorganizace, insolvenční zákon „odměňuje“ 

prostřednictvím určitých procesních výhod. Například přednostním právem na sestavení 

reorganizačního plánu před ostatními věřiteli (§ 339 InsZ).  

3.1.1.  Dobrá víra navrhovatele 

Insolvenční zákon stanoví, že návrh na povolení reorganizace může podat pouze 

ten, kdo je v dobré víře, že jsou nebo budou splněny všechny podmínky pro schválení 

reorganizačního plánu (§ 317 odst. 2 InsZ). Ať už návrh podává dlužník nebo 

přihlášený věřitel, v obou případech musí být autor návrhu v dobré víře, že je jeho návrh 

splnitelný. Navrhovatel by měl znát všechny rozhodující ekonomické a právní 

skutečnosti vedoucí ho k podání návrhu na povolení reorganizace. Pokud by se někdo 

snažil podvodným způsobem zneužít reorganizaci, například k oddálení konkursu, 

insolvenční soud jeho návrh na povolení reorganizace zamítne podle ustanovení § 326 

odst. 1 písm. a) InsZ.32 Platí totiž, že insolvenční soud zamítne návrh na povolení 

reorganizace mimo jiné také tehdy, kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně 

předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr (viz níže). 

                                                      
32 KOZÁK, J. et. al. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : 

komentář. 1. vyd. Praha : ASPI, 2008, s. 421 
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Insolvenční soud tak posuzuje i subjektivní stránku případu. Odstavec 2 § 326 

InsZ demonstrativně uvádí některé případy, ze kterých lze bez dalšího spolehlivě 

usuzovat na nepoctivost záměru sledovanou návrhem na povolení reorganizace.  

O nepoctivý záměr se jedná zejména tehdy, jestliže ohledně dlužníka, jeho 

zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního 

orgánu 

 

a)  v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení 

řešící úpadek, a to v závislosti na výsledku takového řízení, nebo 

 

b) podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před 

zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které 

skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové 

nebo hospodářské povahy.  

 

Zákon poukazuje na insolvenční a trestní minulost dlužníka a jeho zástupců 

v posledních pěti letech před zahájením insolvenčního řízení. Ovšem jde jen o pomocné 

vodítko, přičemž soud má v této oblasti poměrně širokou diskreci. Za povšimnutí stojí, 

že mezi uvedenými subjekty, které stíhá majetková a trestní bezúhonnost, chybí osoba 

přihlášeného věřitele jakožto možného navrhovatele reorganizace. 

Co se týče skutečnosti uvedené pod bodem a), bude předmětem hodnocení předchozí 

úpadkové řízení vedené nejen podle insolvenčního zákona, ale rovněž podle ustanovení 

ZKV. Rozhodující bude pro takové hodnocení výsledek ukončeného úpadkového řízení. 

Např. prošel-li dlužník řádně konkursem, nepůjde jistě o důvod, z něhož by mohl 

insolvenční soud vyvozovat nepoctivý záměr dlužníka. 

Na základě skutečnosti uvedené pod bodem b) bude předmětem hodnocení ze strany 

insolvenčního soudu to, zda výše uvedené osoby nebyly pravomocně odsouzeny pro 

trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy. Tyto okolnosti lze osvědčit výpisem 

z rejstříku trestů anebo čestným prohlášením.33 

Kromě případů uvedených v zákoně může insolvenční soud zamítnout návrh na 

povolení reorganizace i z jiných nejrůznějších důvodů, které vyjdou najevo během 
                                                      
33 Nejsou náležitostí návrhu na povolení reorganizace ani jeho přílohou. 
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insolvenčního řízení a lze v nich spatřovat nepoctivý záměr navrhovatele. V případě 

potřeby si na základě vlastního uvážení provede nezbytné šetření insolvenční soud sám. 

Principy dobré víry a poctivosti záměru dlužníka nejsou samozřejmě jen záležitostí 

reorganizace, ale prostupují celým insolvenčním zákonem, přičemž se promítají již v 

úvodních zásadách, na kterých spočívá celé  insolvenční řízení (§ 5 InsZ). 

 Mimo již  zmíněné reorganizace jde o takřka totožnou koncepci poctivosti záměru 

dlužníka např. i v případě oddlužení, které zachází ještě dál. Jako důvod pro zamítnutí 

návrhu na povolení oddlužení totiž stanoví kromě těch výše rozebraných navíc oproti 

reorganizaci ještě „lehkomyslný a nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností 

v průběhu insolvenčního řízení“ [§ 395 odst. 2 písm. b)].  

3.2.  Lhůta věřitele vs. dlužníka pro podání návrhu 

Na prvním místě je důležité rozlišit, zda je návrh podáván pro hrozící úpadek, anebo 

úpadek již nastalý.  

V případě hrozícího úpadku je k podání návrhu na povolení reorganizace oprávněn 

pouze dlužník. Ten může podat návrh nejpozději do rozhodnutí o úpadku (§ 318 odst. 1 

InsZ).  

V případě úpadku již nastalého může návrh na povolení reorganizace podat jak 

dlužník, tak jeho věřitel a lhůta k podání návrhu je delší. Návrh lze podat nejpozději do 

10 dnů před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku.  

Lhůta u hrozícího úpadku je tedy kratší. „Zákon vychází z přesvědčení, že pokud 

dlužník sám podává insolvenční návrh na základě svého přesvědčení o hrozícím úpadku, 

je plně obeznámen se situací a má dostatek času pro přípravu návrhu na povolení 

reorganizace a následně reorganizačního plánu“.34  

3.2.1.  Opožděné podání návrhu 

Insolvenční zákon je obsahově relativně strohý v těch případech, kdy je návrh na 

povolení reorganizace podán opožděně, tj. po lhůtách uvedených výše. Ustanovení § 

318 odst. 2 pouze ukládá soudu povinnost opožděně podaný návrh odmítnout a 

                                                      
34 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. 1. 

vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 740 
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navrhovateli dává právo podat odvolání. Ovšem bez bližšího vymezení nejen lhůty pro 

podání odvolání, ale stejně tak lhůty pro rozhodnutí soudu o podaném odvolání. 

Detailnější úprava ze strany zákonodárce by zde byla namístě. 

3.3.  Náležitosti návrhu na povolení reorganizace 

V prvé řadě musím zmínit, že náležitostem návrhu je v insolvenčním zákoně 

věnována relativně velká pozornost (§ 319 až § 321 InsZ). Důvodem je nepochybně 

pokus o zajištění co nejrychlejšího a kvalitního posouzení přípustnosti návrhu soudem. 

Dále při bližším zkoumání neunikne pozornosti, že náležitosti návrhu na povolení 

reorganizace jsou v zásadě shodné s náležitostmi insolvenčního návrhu dle ustanovení § 

103 a § 104 InsZ. Já se zde pokusím zaměřit zejména na vylíčení skutečností 

souvisejících určitým způsobem hlavně s postavením věřitelů. 

Pro dlužníkův i věřitelův návrh stanoví zákon až na jednu odlišnost v podstatě 

totožné náležitosti. Návrh podaný věřitelem, stejně jako návrh dlužníka, musí kromě 

obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 OSŘ) dále obsahovat:  

 

• označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat 

• údaj o způsobu reorganizace 

 

  Narozdíl od návrhu dlužníka nemusí návrh věřitele obsahovat údaje stanovené 

v ustanovení § 319 odst. 1 písm. b) – údaje o kapitálové struktuře dlužníka a majetku 

osob, které dlužníka ovládají nebo které tvoří s dlužníkem koncern (§ 66a ObchZ), 

včetně údaje o tom, zda ohledně některé z těchto osob probíhá insolvenční řízení, anebo 

prohlášení, že není takových osob. Tato jediná odlišnost mezi návrhem věřitele a 

dlužníka je pochopitelná a spočívá v informacích, které nemusí být věřiteli vůbec 

známé. 

Za zmínku stojí, že paragraf 319 InsZ sám ve svém pátém odstavci stanoví 

nezávaznost údaje o způsobu reorganizace. Znamená to, že i osoba, která návrh podala, 

není později při sestavování reorganizačního plánu tímto údajem vázána. Reorganizační 

plán tak může ve své finální schválené podobě obsahovat odlišný způsob provedení 

reorganizace, než který původně obsahoval návrh na povolení reorganizace. 
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Navrhovatel by měl dbát na to, aby jeho návrh obsahoval všechny zákonem 

požadované údaje, neboť ustanovení § 320 InsZ stanoví, že v případě nedostatků 

v doručeném návrhu vyzve soud navrhovatele k doplnění nebo opravě ve lhůtě, která 

nesmí být delší než 7 dnů. Takto krátká lhůta je jistě jedním z dalších záměrů 

zákonodárce, jak učinit procesní postup v insolvenčním řízení rychlejším. 

3.4.  Přistoupení k řízení o reorganizaci 

Může nastat situace, kdy je v tomtéž insolvenčním řízení podáno více návrhů na 

řešení úpadku dlužníka formou reorganizace (§ 321 InsZ).  Buď podá návrh na povolení 

reorganizace vedle dlužníka i některý jeho přihlášený věřitel, anebo dojde soudu 

několik konkurenčních věřitelských návrhů. Těmto okolnostem, které se mohou 

dotknout postavení věřitele, je věnována tato podkapitola. 

V případě, kdy soudu dojde návrh na povolení reorganizace podaný následně jinou 

osobou až po původním návrhu, je tento druhý návrh ze zákona považován za 

přistoupení k řízení o povolení reorganizace (ne k návrhu). Zajisté další snaha po 

urychlení a zjednodušení procesu, která je vedena nejspíše tím, aby bylo zabráněno 

průtahům v řízení neustálým podáváním nových návrhů. 

Dojde-li vedle původního k podání dalšího návrhu na povolení reorganizace, stanoví 

ustanovení § 321 odst. 2 navrhovatelům povinnost najít shodu na zamýšlené 

reorganizaci. Za tím účelem vyzve insolvenční soud jednotlivé navrhovatele usnesením 

(§ 11 InsZ), proti němuž není odvolání přípustné, aby v jím stanovené (soudcovské) 

lhůtě, jež nesmí být delší než 30 dnů, odstranili odlišnosti svých návrhů a vyrozuměli jej 

o svém společném stanovisku.35 Není zde rozhodné, zda jde o dva věřitele, nebo o 

věřitele a dlužníka. 

Není-li nalezena shoda, obsahuje zákon jednoduché řešení: 

 

o přednostně soud vychází z dlužníkova návrhu 

o nepodal-li dlužník žádný návrh, insolvenční soud bude vycházet 

z věřitelského návrhu, který mu došel dříve 

                                                      
35 ZELENKA, J. a kol. Insolvenční zákon: Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktual. vyd. Praha : Linde Praha a. s., 2008, s. 474. 
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3.5.  Zpětvzetí návrhu věřitelem 

Zpětvzetí návrhu na povolení reorganizace je jedním z projevů zásady 

dispozitivnosti řízení, která je charakteristická pro celé insolvenční řízení. Jde o 

možnost navrhovatele (dlužníka nebo přihlášeného věřitele) disponovat se svým 

návrhem. Nebude-li dále stanoveno jinak, postup uvedený pro věřitele se vztahuje i na 

dlužníka.  

Návrh je možné vzít zpět jen do té doby, dokud o něm nebylo insolvenčním soudem 

rozhodnuto. Vezme-li věřitel návrh na povolení reorganizace zpět, soud o tom vydá 

rozhodnutí, které doručí zvlášť jen tomuto věřiteli a dále dlužníku, insolvenčnímu 

správci a věřitelskému výboru. Neučiní tak prostřednictvím insolvenčního rejstříku. 

Důležité je říci, že proti usnesení, kterým insolvenční soud vzal na vědomí zpětvzetí 

návrhu na povolení reorganizace, není odvolání přípustné. 

Tímto rozhodnutím nekončí samotné insolvenční řízení. Je-li vzat zpět původní 

návrh, soud vyzve další navrhovatele, kteří rovněž podali návrh na povolení 

reorganizace, k vyjádření, zda na projednání svého návrhu trvají. V případě, že např. 

dotyčný věřitel na projednání návrhu trvá,  pokračuje soud v řízení s tímto návrhem. 

 

Neúčinné zpětvzetí 

Vezme-li věřitel svůj návrh na povolení reorganizace zpět až poté, co o něm bylo 

rozhodnuto, insolvenční soud prohlásí zpětvzetí za neúčinné (§ 322 odst. 3 InsZ). Proti 

tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. „Jde zde o postup zamezující situaci, v níž 

by dlužník či některý z věřitelů převzal iniciativu tím, že by podal návrh na povolení 

reorganizace, a to s úmyslem mařit insolvenční řízení nebo ho neúnosně prodlužovat“.36 

Soud tak nebude k podanému zpětvzetí přihlížet a bude pokračovat v projednávání 

návrhu na povolení reorganizace. 

 

                                                      
36 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. 1. 

vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 746 
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4. Hlasování věřitelů o návrhu na povolení 

reorganizace 

4.1.  Věřitelský návrh 

Jak jsem již uvedl výše, návrh na povolení reorganizace může vedle dlužníka podat 

rovněž přihlášený věřitel (§ 317 InsZ). Může ho podat nejpozději do 10 dnů před první 

schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku (§ 318 odst. 1 InsZ). 

Nezbytnou podmínkou pro povolení reorganizace na návrh věřitele soudem je, že tento 

návrh na povolení reorganizace musí schválit schůze věřitelů (§ 150 až § 152 InsZ), 

svolaná za tímto účelem insolvenčním soudem. Z insolvenčního zákona (§ 323 odst. 1 

InsZ) nevyplývá jednoznačně, „zda schůze věřitelů musí schválit návrh na povolení 

reorganizace podaný věřitelem předtím, než je žádost podána k soudu, nebo se k ní 

může vyjádřit i dodatečně, nicméně dříve, než soud o žádosti rozhodne“.37 Žádostí se 

zde rozumí návrh na povolení reorganizace podaný věřitelem insolvenčnímu soudu. 

Osobně se přikláním ke druhé variantě. Tedy, že lze napřed podat návrh na povolení 

reorganizace, a až potom o něm hlasovat na schůzi věřitelů ještě před samotným 

meritorním rozhodnutím insolvenčního soudu o tomto návrhu. 

Jen upozorňuji, že je důležité nezaměňovat tuto schůzi se schůzí svolanou za účelem 

hlasování o reorganizačním plánu (viz dále kapitola 6.3.). Ta může z logiky věci přijít 

na řadu až po povolení samotné reorganizace.  

Ustanovení o schválení návrhu schůzí věřitelů znemožňuje soudu, aby přijal návrh 

na povolení reorganizace proti vůli většiny věřitelů (§ 323 odst. 1 InsZ). Rozhodnutí 

mimo schůzi věřitelů není možné.38 Jestliže schůze věřitelů tento věřitelský návrh na 

povolení reorganizace neschválí, soud musí návrh podle ustanovení § 326 odst. 1 písm. 

c) zamítnout. 

                                                      
37 Více k tomu: KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : 

komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 748 
38 Srovnej s § 346 InsZ. 
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4.1.1.  Dlužníkův návrh 

Za situace, kdy návrh na povolení reorganizace vzešel od dlužníka, může soud 

rozhodnout o návrhu na povolení reorganizace bez předchozího svolání schůze věřitelů 

(§ 148 odst. 2 InsZ). Dlužník souhlas schůze věřitelů nepotřebuje. Za těchto okolností 

také dlužník sestaví ve stanovené lhůtě reorganizační plán. 

4.2.  Hlasování věřitelů podle zprávy insolvenčního správce 

Návrh věřitele na reorganizaci dlužníka může schůze věřitelů přijmout až po 

vyslechnutí: 

 

o zprávy insolvenčního správce o hospodářské situaci dlužníka a po 

o upozornění insolvenčního správce na jemu známé důvody, pro něž lze 

pochybovat o poctivém záměru navrhujícího věřitele. 

 

Vzhledem k ustanovení § 29 odst. 1 InsZ, jež umožňuje schůzi věřitelů ovládané 

např. dominantním věřitelem odvolat insolvenčního správce z funkce, lze očekávat, že 

eventuální upozornění insolvenčního správce na poctivost záměru takového věřitele, 

jenž bude současně navrhovatelem reorganizace, se může v praxi míjet účinkem.39 

Zákon zde neuvádí, v čem například spatřovat nepoctivost věřitele. Odpovědnost 

bude tedy nejspíše na insolvenčním správci a jeho uvážení, zda některá z informací, 

které má k dispozici, neukazuje na nepoctivé úmysly podatele návrhu. V obecné rovině 

lze předpokládat, že jedním z takových důvodů by mohlo být personální nebo obchodní 

spojení mezi podnikem v insolvenčním řízení, popřípadě dlužníkem a přihlášeným 

věřitelem.40 

Řešení, kdy má být schůze věřitelů upozorněna na možnou nepoctivost věřitele 

právě insolvenčním správcem, lze považovat za správné a zcela pragmatické. Je to 

právě správce, který má v této době nejúplnější obraz o celkové situaci podniku 

                                                      
39 ZELENKA, J. a kol. Insolvenční zákon: Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktual. vyd. Praha : Linde Praha a. s., 2008, s. 477. 
40 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. 1. 

vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 749. 
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dlužníka, přihlášených věřitelích a historii jejich pohledávek. Nehledě na to, že je 

osobou, která by měla stát nad zájmy ostatních zúčastněných stran v insolvenčním 

řízení. 

4.2.1.  Ustanovení insolvenčního správce 

Insolvenční zákon vychází při úpravě zprávy o hospodářské situaci dlužníka z toho, 

že v době konání schůze věřitelů už bude insolvenční správce jmenován. V drtivé 

většině případů lze předpokládat, že v tomto okamžiku tomu tak skutečně bude. Buď 

bude správce ustaven v rozhodnutí o úpadku nebo připadá v úvahu samostatné 

rozhodnutí podle § 27 odst. 1 InsZ. „Pokud se to však dosud nestalo, musel by 

insolvenční soud jmenovat insolvenčního správce předběžného (§ 27 InsZ) a uložit mu 

vypracování zprávy o hospodářské situaci dlužníka pro potřeby schůze věřitelů“.41 

4.3.  Zvláštní kvórum věřitelů pro přijetí 

Na samotné hlasování o věřitelově návrhu na povolení reorganizace se použijí 

ustanovení § 150 až  152 InsZ. Z důvodu rozdílných zájmů zajištěných a nezajištěných 

věřitelů předepisuje insolvenční zákon v ustanovení § 151 zvláštní kvórum pro přijetí 

návrhu schůzí věřitelů.  

Pro přijetí pozitivního rozhodnutí schůzí věřitelů je potřeba, aby 

 

a) pro ně hlasovala nejméně polovina všech přítomných zajištěných věřitelů 

počítaná podle výše jejich pohledávek a nejméně polovina všech přítomných 

nezajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek, nebo 

b) pro ně hlasovalo nejméně 90 % přítomných věřitelů, počítáno podle výše 

pohledávek. 

 

Uvedené podmínky platí alternativně, nikoliv kumulativně. Pro schválení věřitelova 

návrhu tedy stačí, bylo-li úspěšně hlasováno jen podle jedné z těchto dvou uvedených 

variant.  

                                                      
41 KOZÁK, J. et. al. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : 

komentář. 1. vyd. Praha : ASPI, 2008, s. 428 
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4.3.1.  Rozhodnutí soudu o návrhu věřitele na povolení 

reorganizace 

Insolvenční soud je vázán výsledkem hlasování a usnesení schůze věřitelů 

nemůže svým rozhodnutí zrušit ani kdyby odporovalo společnému zájmu věřitelů (§ 54 

odst. 1 InsZ).  

V případě, že věřitelův návrh není schůzí věřitelů schválen, insolvenční soud jej 

bez dalšího zamítne. Avšak ani kladné stanovisko schůze věřitelů ještě nezaručuje 

povolení reorganizace ze strany insolvenčního soudu. Nejen, že je potřeba pozitivního 

výsledku hlasování na schůzi věřitelů, ale zároveň nesmí jít v případě návrhu na 

povolení reorganizace o  

a) nepoctivý záměr navrhovatele (viz kapitola 3.1.1.) a 

b) o opakovaný návrh, o němž bylo již dříve rozhodnuto. 

 

I tyto okolnosti jsou totiž důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení reorganizace (§ 

326 InsZ). 

 V případě, že není návrh na povolení reorganizace 

 

a) vzat zpět (§ 322 InsZ), 

b) odmítnut (§ 320 InsZ) nebo 

c) zamítnut (§ 326 InsZ),  

 

musí soud reorganizaci povolit. 

Rozhodnutí soudu o povolení reorganizace nabývá účinnosti zveřejněním 

v insolvenčním rejstříku. Odvolání proti rozhodnutí o povolení reorganizace není 

přípustné. Jde o vyjádření snahy zamezit věřitelům s odlišným názorem na možnost 

reorganizace dlužníka blokovat další postup.42 

Rozhodnutím o povolení reorganizace se pozastavuje výkon funkce valné 

hromady nebo členské schůze dlužníka (§ 333 odst. 1 InsZ). Oprávnění těchto orgánů 

                                                      
42 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. 1. 

vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 754 
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přechází na insolvenčního správce až do účinnosti reorganizačního plánu.43 Avšak 

kromě oprávnění jmenovat nebo volit a odvolávat členy statutárního orgánu a dozorčí 

rady dlužníka, která zůstávají valné hromadě nebo členské schůzi zachována i po 

rozhodnutí o povolení reorganizace. K účinnosti těchto rozhodnutí je ale podmínkou 

souhlas věřitelského výboru (§ 333 odst. 2 InsZ). 

Z pohledu věřitelů je rovněž důležité, že věřitelský výbor má oprávnění volit 

statutární  orgány nebo dozorčí rady dlužníka za situace, kdy jejich funkce zanikne a 

postupem dle zvláštních právních předpisů (např. ObchZ) není možný způsob jejich 

nového ustanovení ve lhůtě 30 dnů (§ 333 odst. 3 InsZ). Např. když po uplynutí 

funkčního období členů představenstva nelze  svolat valnou hromadu. 

Konečně, ustanovení § 330 odst. 5 InsZ dává věřitelům společně s insolvenčním 

správcem rozhodující vliv na rozhodování o výši platů vedoucích zaměstnanců 

dlužníka. Platí totiž, že pohledávky těchto vedoucích zaměstnanců  vzniklé po povolení 

reorganizace lze v průběhu insolvenčního řízení uspokojit pouze do výše, kterou určí 

insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru. 

Insolvenční zákon zde prostřednictvím účinků rozhodnutí o povolení 

reorganizace výrazně omezuje vliv vlastníků dlužníka na dlužníka samotného. Je tak 

činěno v souladu s jejich postavením v insolvenčním řízení, kde jsou společníci či 

členové dlužníka uspokojováni jako poslední z posledních (viz § 172 odst. 3 InsZ).44  

                                                      
43 KOZÁK, J. et. al. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : 

komentář. 1. vyd. Praha : ASPI, 2008, s. 441 
44 HOLEŠÍNSKÝ, P., STRNAD, M. Nové způsoby řešení úpadku dle insolvenčního zákona, Právní 

rozhledy 1/2008, ročník 16, s. 9. 
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5. Reorganizační plán 

5.1.  Charakteristika reorganizačního plánu 

Reorganizační plán je jako základní stavební kámen celé reorganizace definován 

poměrně vágně v ustanovení § 338 odst. 1 insolvenčního zákona, kde se stanoví, že 

reorganizační plán vymezuje právní postavení osob v důsledku povolené reorganizace, a 

to na základě opatření sledujících ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání 

vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli.  

Jinými slovy jde vlastně o soubor ekonomických a právních opatření, na jejichž 

základě má dojít k ozdravení dlužníkova podniku za účelem překonání jeho úpadku a 

uspořádání majetkových vztahů dlužníka s jeho věřiteli. Prostřednictvím 

reorganizačního plánu se realizují zcela konkrétní ozdravná opatření, po jejichž 

provedení (často v horizontu několika let) by měli věřitelé dosáhnout většího 

uspokojení, než kdyby byl dlužníkův úpadek řešen konkursem, a oddluženému 

dlužníkovi by měla zůstat zachována možnost se opět plnohodnotně zapojit do 

výrobního cyklu.45 

5.2.  Osoby dotčené reorganizačním plánem 

Na prvním místě je to samozřejmě dlužník, kterému dává insolvenční zákon 

přednostní právo na sestavení reorganizačního plánu (§ 339 odst. 1 InsZ). Důvodem, 

proč tak činí, je nepochybně jeho nejlepší znalost vlastních poměrů. Může jej předložit 

současně s návrhem na povolení reorganizace anebo ve lhůtě 120 dnů od rozhodnutí o 

povolení reorganizace. Tuto lhůtu může insolvenční soud na návrh dlužníka přiměřeně 

prodloužit, nejdéle však o 120 dnů. Celkem tak tedy připadá v úvahu až 240 dní. 

 

Kromě dlužníka se mezi další osoby dotčené reorganizačním plánem řadí: 

 

• věřitelé, kteří své pohledávky uplatnili přihláškou pohledávky (§ 173 InsZ) 
                                                      
45 ZELENKA, J. a kol. Insolvenční zákon: Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktual. vyd. Praha : Linde Praha a. s., 2008, s. 498. 
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• věřitelé pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 InsZ) a pohledávek na roveň jim 

postavených (§ 169 InsZ) 

• věřitelé pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170 InsZ); jen 

pokud nejde o mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, tyto nároky totiž 

přijetím reorganizačního plánu zanikají; takovýto dopad může být reorganizačním 

plánem úplně nebo částečně vyloučen (§ 359 InsZ).46 

 

Právo předložit reorganizační plán mají vedle dlužníka i věřitelé. Jak již ale bylo 

zmíněno výše, přednostní právo k sestavení reorganizačního plánu má dlužník (§ 339 

odst. 1 InsZ), pokud se takového práva nevzdá (§ 339 odst. 4 InsZ) nebo pokud věřitelé 

či insolvenční soud nerozhodnou jinak.  

Věřitelé mají možnost zbavit dlužníka tohoto přednostního práva v případě, že se na 

schůzi věřitelů usnesou podle § 150 InsZ na tom, že sestavovat reorganizační plán bude 

jiná osoba odlišná od dlužníka. „Zákon se tedy snaží o vyváženost v tom smyslu, že v 

případě důvěry věřitelů v dlužníka, jeho dobré úmysly a odbornou způsobilost dává 

přednost právě jemu pro sestavení reorganizačního plánu, a tedy následně pro jeho 

realizaci (§ 330).“47 Netěší-li se dlužník jejich důvěře, dává insolvenční zákon 

věřitelům naopak možnost pověřit sestavením reorganizačního plánu například 

některého z věřitelů. 

V situaci, kdy věřitelé přednostní právo na sestavení reorganizačního plánu 

dlužníkovi odejmou a určí jinou osobu, měl by insolvenční soud rozhodnutí schůze 

věřitelů respektovat a pověřit sestavením plánu osobu zvolenou věřiteli.48 

Reorganizační plán jako takový je pro všechny dotčené subjekty závazný, 

zejména pro dlužníka. Ke změně reorganizačního plánu (viz kapitola 8) může dojít jen 

zákonem stanoveným postupem (§ 361 InsZ), nastane-li v průběhu jeho realizace 

potřeba takového kroku.  

                                                      
46 KOZÁK, J. et. al. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : 

komentář. 1. vyd. Praha : ASPI, 2008, s. 448 
47 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. 1. 

vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 767 
48 HOLEŠÍNSKÝ, P., STRNAD, M., Nové způsoby řešení úpadku dle insolvenčního zákona, Právní 

rozhledy 1/2008, ročník 16, s. 10. 
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5.3.  Obsah reorganizačního plánu 

Obsahem reorganizačního plánu jsou opatření, na jejichž základě má dojít 

k uspořádání vzájemných vztahů dlužníka a jeho věřitelů a k ozdravení provozu 

dlužníkova podniku.49 

Insolvenční zákon stanoví poměrně konkrétní obsahové náležitosti, jejichž 

přítomnost v reorganizačním plánu je nezbytnou podmínkou jeho platnosti. Jinými 

slovy řečeno, musejí být povinnou součástí každého předloženého reorganizačního 

plánu, a insolvenční zákon je vyjmenovává v ustanovení § 340. Zde se stanoví, že 

reorganizační plán obsahuje vždy: 

a)  rozdělení věřitelů do skupin, s určením, jak bude nakládáno s 

pohledávkami věřitelů v jednotlivých skupinách, 

b) určení způsobu reorganizace, 

c)  určení opatření k plnění reorganizačního plánu, zejména z hlediska 

nakládání s majetkovou podstatou, a s určením osob, které s ní mohou 

nakládat, včetně rozsahu jejich práv k nakládání s ní, 

d)  údaj o tom, zda bude pokračovat provoz dlužníkova podniku nebo jeho 

části a za jakých podmínek, 

e)  uvedení osob, které se budou podílet na financování reorganizačního 

plánu nebo převezmou některé dlužníkovy závazky anebo zajistí jejich 

splnění, včetně určení rozsahu, v němž jsou ochotny tak učinit, 

f)  údaj o tom, zda a jak reorganizační plán ovlivní zaměstnanost v 

dlužníkově podniku, a o opatřeních, která mají být v tomto směru 

uskutečněna, 

g)  údaj o tom, zda a jaké závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po 

skončení reorganizace. 

 

Na tomto místě je vhodné zmínit provázanost obsahu reorganizačního plánu 

s ustanovením § 356 InsZ, které stanoví, že účinností reorganizačního plánu zanikají 

práva všech věřitelů vůči dlužníkovi a práva třetích osob k majetku, který náleží do 

                                                      
49 POHL, T. Základní principy nové právní úpravy řešení úpadku v České republice, Bulletin advokacie,   

11/2007, s. 33. 



 

 30 

majetkové podstaty. Účinný reorganizační plán se tak stává vlastně novým univerzálním 

titulem, na jehož základě se za věřitele a oprávněné třetí osoby považují jen subjekty 

uvedené v reorganizačním plánu. Tato okolnost klade důraz na to, aby práva věřitelů a 

třetích osob byla v reorganizačním plánu co možná nejpřesněji specifikována.50 

Insolvenční zákon přímo říká, že reorganizační plán by měl být sestaven tak, aby 

věrně zobrazoval ekonomické a právní možnosti dlužníka (§ 340 odst. 3 InsZ). Má-li 

vést reorganizace k úspěšnému konci, je nezbytné, aby reorganizační plán nebyl 

postaven na nepravdivých, případně zkreslených informacích, ale aby co možná nejvíce 

odpovídal realitě. 

Porovnat plán se skutečností ovšem nemusí být nic jednoduchého. Zvlášť když 

na straně jak dlužníka, tak věřitele (v pozici možných předkladatelů reorganizačního 

plánu), může hrát při sestavování reorganizačního plánu roli snaha o prosazení 

vlastních, nejvíce vyhovujících zájmů (např. dosáhnutí fúze dlužníka).  

Poněkud nedostačující se pak jeví to, že dle konstrukce insolvenčního zákona je 

v případě takovéhoto „nepravdivého“ reorganizačního plánu jedinou sankcí vlastně 

pouhé možné nepřijetí plánu věřiteli, potažmo neschválení insolvenčním soudem. 

Praktický význam tohoto ustanovení se tedy jeví dosti nejistý, neboť zde není žádné 

provázání ani na majetkovou újmu předkladatele – možné snad jen při použití 

ustanovení § 147 InsZ o náhradě škody v přiměřeném rozsahu podle § 327 InsZ. 

„Jestliže však insolvenční soud reorganizační plán schválí a ten se na základě 

zkreslených údajů začne uskutečňovat, neexistuje přímá návaznost na ustanovení 

trestního práva.“51 

5.4.  Zpráva o reorganizačním plánu 

5.4.1. Obsah zprávy 

Zprávu o reorganizačním plánu (dále jen “Zpráva“) je povinen zpracovat jeho 

předkladatel. Náležitosti Zprávy jsou vymezeny v ustanovení § 25 odst. 1 vyhlášky č. 

                                                      
50 ZELENKA, J. a kol. Insolvenční zákon: Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktual. vyd. Praha : Linde Praha a. s., 2008, s. 502. 
51 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. 1. 

vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 769 
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311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona.  

Podstata Zprávy spočívá v tom, že na jejím základě je na schůzi věřitelů 

schvalován reorganizační plán. Zpráva by měla věřitelům poskytnout dostatek 

informací, na jejichž základě se budou později rozhodovat o osudu reorganizačního 

plánu. Dostatečnými informacemi se rozumí takové informace, které musí věřitel určité 

skupiny znát k tomu, aby se mohl rozhodnout, zda přijme reorganizační plán (§ 343 

odst. 2 InsZ). Takovými informacemi však nejsou informace, které předkladatel může 

získat jen s nepoměrnými obtížemi, nebo informace o reorganizačním plánu jiné osoby 

než předkladatele. Musí jít o informace nejen ve prospěch přijetí reorganizačního plánu, 

ale také o informace svědčící v jeho neprospěch.  

Součástí zprávy je reorganizační plán nebo jeho shrnutí a zhodnocení jeho 

dopadu na věřitele (§ 343 odst. 1 InsZ). Z toho tedy vyplývá, že není nezbytně nutné, 

aby reorganizační plán byl součástí Zprávy.  „V principu zde zákon nabízí předkladateli 

možnost předložit věřitelům pouze základní obrys, tedy metodu reorganizace, a 

především pak přesnou definici plnění pro jednotlivé skupiny věřitelů; detaily o 

samotném plánu však nemusí uveřejnit“.52  

Míra poskytnutých informací musí být tedy taková, aby se na jejich základě každý 

jednotlivý věřitel dokázal rozhodnout, jestli reorganizační plán přijmout nebo ne. 

Informace, které budou věřitele zajímat zřejmě nejvíce, budou ve většině případů čas a 

výše uspokojení jejich pohledávek.  

5.4.2. Zveřejnění zprávy 

Zpráva o reorganizačním plánu se předkládá insolvenčnímu soudu, nejpozději však 

v takovém čase, aby ji mohl insolvenční soud přezkoumat tak, aby byla předložena 

věřitelům v dostatečném předstihu před schůzí věřitelů, která má rozhodnout o jeho 

přijetí, nejpozději 15 dnů před termínem jejího konání (§ 343 odst. 3 InsZ).  Zprávu lze 

zveřejnit až poté, co ji schválí insolvenční soud.  

Z odstavce 3 § 343 InsZ to sice nevyplývá úplně jednoznačně, ale zveřejněním je zde 

myšleno zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 419 až 425 InsZ). Nelze však vyloučit i 

                                                      
52 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. 1. 

vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 774 
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obecnou interpretaci ve smyslu zveřejnění jako předání třetí osobě. „Zákon nicméně 

nedefinuje žádné sankce pro případ, že by některý z věřitelů nebo členů jeho 

statutárních orgánů nebo zmocněný zástupce věřitele předal zprávu o reorganizačním 

plánu nebo její část třetí osobě, a narušil tak případné provádění reorganizace nebo ji 

přímo znemožnil.“53 

Může se stát, že insolvenční soud zprávu o reorganizačním plánu neschválí. 

V takovém případě záleží na předkladateli, aby odstranil nedostatky, které při jejím 

sestavování učinil.54 

                                                      
53 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. 1. 

vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 773 
54 ZELENKA, J. a kol. Insolvenční zákon: Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktual. vyd. Praha : Linde Praha a. s., 2008, s. 507. 
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6.  Schvalování reorganizačního plánu 

6.1.  Rozdělení věřitelů do skupin 

Věřitelé hlasují o reorganizačním plánu na základě rozdělení do několika skupin, 

nikoliv všichni najednou v jednom plénu. Než přejdu k analýze jednotlivých skupin 

věřitelů, pokusím se nejprve upozornit na to, čemu se insolvenční zákon rozdělením 

věřitelů snaží zabránit a vůbec proč tomu tak vlastně je. 

 Na prvním místě to budou protichůdné zájmy jednotlivých věřitelů. Jejich postoj 

k prováděné reorganizaci se může výrazně lišit. Nejlépe to ilustrují skupiny zajištěných 

a nezajištěných věřitelů. Zatímco zajištění věřitelé mají obvykle zájem na co 

nejrychlejším uspokojení z majetku dlužníka, kterým jsou jejich pohledávky zajištěny, 

nezajištění věřitelé budou spíše nakloněni reorganizaci, bude-li pro ně skýtat naději na 

větší uspokojení. Platí totiž, že zpeněžení majetku dlužníka v konkursu, které budou 

volit především zajištění věřitelé, není pro nezajištěné věřitele tolik výhodné. Příkladem 

jiného důvodu, pro který mohou věřitelé preferovat reorganizaci, bude např. zájem 

dodavatele dlužníka na zajištění dalších plnění dlužníkovi.  

Vzhledem k odlišné motivaci věřitelů je tak potřeba najít určitý mechanismus, na 

základě něhož dojde k zohlednění těchto protichůdných zájmů tak, aby jedna skupina 

věřitelů nebránila opodstatněné reorganizaci, a druhá skupina nepoškodila jinou tím, že 

bude v reorganizaci uspokojena méně.55 

Tímto mechanismem je právě ono rozdělení věřitelů do skupin, které je pro 

reorganizaci zcela klíčové a nabývá zásadního významu, neboť na základě něho nejenže 

věřitelé v reorganizaci hlasují o přijetí reorganizačního plánu, ale slouží rovněž pro 

určení rozsahu uspokojení zjištěných pohledávek. 

Rozdělování se provádí tak, aby v každé skupině byli věřitelé se shodným právním 

postavením a shodnými hospodářskými zájmy (§ 337 InsZ odst. 1). Reorganizační plán 

musí obsahovat kritéria, podle kterých bylo rozčlenění do skupin provedeno.  

                                                      
55 HOLEŠÍNSKÝ, P., STRNAD, M. Nové způsoby řešení úpadku dle insolvenčního zákona, Právní 

rozhledy 1/2008, ročník 16, s. 11. 
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Zákon přímo stanoví, které osoby tvoří vždy samostatnou skupinu. Odstavec 2 § 

337 určuje, že samostatné skupiny věřitelů tvoří: 

 

o každý zajištěný věřitel 

o věřitelé uvedení v § 335 InsZ 

o věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny 

6.1.1. Zajištěný věřitel 

Počet těchto skupin bude odpovídat počtu jednotlivých zajištěných věřitelů. 

Zajištěný věřitel je věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do 

majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu 

nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění 

anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.56 Je zde patrné podobné 

vymezení věřitele jako tomu bylo v ustanovení § 28 odst. 1 ZKV, ale promítá se sem 

mezinárodní povaha konkurzního řízení.57 

6.1.2. Věřitelé uvedení v § 335 InsZ 

Jedna společná skupina, v níž jsou zařazeni jen společníci a členové dlužníka 

(majitelé dlužníka). Jejich pohledávkou je právo vyplývající z jejich účasti ve 

společnosti nebo družstvu. Postavení věřitele mají společníci a členové dlužníka tehdy, 

je-li dlužník v úpadku (případně hrozícím úpadku) ve formě insolvence (§ 3 odst. 1, 2 a 

4 InsZ), nikoliv ve formě předlužení (§ 3 odst. 3 InsZ). 

Platí, že výše pohledávky vyplývající z účasti společníka nebo člena dlužníka ve 

společnosti nebo v družstvu je rovna nule. Hlasovací právo těchto věřitelů tím ovšem 

není dotčeno. K přijetí reorganizačního plánu je potřeba většiny společníků nebo členů 

družstva. U dlužníka se základním kapitálem musí souhlasit společníci představující 

alespoň dvě třetiny základního kapitálu.58 

                                                      
56 § 2 písm. g) InsZ. 
57 POHL, T. Základní principy nové právní úpravy řešení úpadku v České republice, Bulletin advokacie,   

11/2007, s. 21. 
58 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. 1. 

vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 762. 
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6.1.3. Věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem 

dotčeny 

Rovněž jedna společná skupina. Je tvořena věřiteli, jejichž pohledávky nejsou 

reorganizačním plánem dotčeny.  

Pohledávkou nedotčenou reorganizačním plánem je pohledávka, jejíž výši, 

splatnost ani další její vlastnosti a práva s ní spojená reorganizační plán nemění, nebo 

pohledávka, o které věřitel písemně uznal, že není reorganizačním plánem dotčena (§ 

337 odst. 3 InsZ). 

Dále dle ustanovení § 337 odst. 4 InsZ je pohledávkou nedotčenou 

reorganizačním plánem i pohledávka, u které v důsledku prodlení dlužníka došlo ke 

ztrátě sjednané výhody splátek, jestliže reorganizační plán 

 

a) stanoví splatnost jistiny včetně úroků stejně jako před prodlením 

dlužníka, 

b) nemění žádná další práva spojená s pohledávkou, s výjimkou práv 

věřitele spojených s účinky zahájení insolvenčního řízení nebo s již 

nastalým prodlením dlužníka, 

c) stanoví, že všechny splátky jistiny a úroku, které měl dlužník zaplatit 

před svým prodlením do dne účinnosti reorganizačního plánu, budou 

uhrazeny neprodleně po účinnosti reorganizačního plánu. 

 

Celkový počet skupin věřitelů stanovený reorganizačním plánem se bude odvíjet 

zejména od toho, jaký způsob provedení reorganizace bude reorganizační plán 

obsahovat (§ 341 InsZ). Zda půjde například o restrukturalizaci pohledávek věřitele [(§ 

341 odst. 1 písm. c) InsZ] nebo například o fúzi dlužníka [(§ 341 odst. 1 písm. d) InsZ] 

apod.  

Svou roli při zařazování věřitelů do skupin jistě sehraje i snaha o to, aby 

reorganizační plán při schvalování nenarážel na přílišný odpor jednotlivých skupin 

věřitelů a získal co nejsnáze hlasy věřitelů potřebné pro jeho přijetí. Zde bude záležet na 

schopnostech insolvenčního soudu, aby posoudil, zda jde o legitimní nebo zneužívající 

rozdělení věřitelů, respektive pohledávek do jednotlivých skupin (viz níže). „Jak se 

praví v jednom rozsudku amerického odvolacího insolvenčního soudu: pokud existuje 
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jedno jasné přikázání v jinak zmatené judikatuře ohledně zařazování pohledávek do 

skupin (podle § 1122 USBC), toto přikázání zní: nezařadíš podobné nároky odlišně jen 

proto, abys manipulací dosáhl kladného výsledku hlasování o reorganizačním plánu.“59 

Lze očekávat, že rozdělení věřitelů bude velmi častým terčem námitek zákonnosti 

reorganizačního plánu při jeho následném schvalování soudem podle ustanovení § 348 

InsZ.60 

6.2.  Posouzení rozdělení věřitelů do skupin soudem 

Jak již bylo uvedeno výše, autor reorganizačního plánu musí uvést důvody, které 

ho vedly ke zřízení jednotlivých skupin. Posouzení odůvodněnosti a vhodnosti takového 

rozdělení je potom na insolvenčním soudu, který posoudí rozdělení věřitelů do skupin 

v rámci posuzování reorganizačního plánu (přezkum ex post).  

Zároveň zde zákon dává možnost k tomu, aby se dotčený věřitel nebo autor 

reorganizačního plánu (v úvahu tedy připadá dlužník, věřitel nebo třetí subjekt dle § 339 

InsZ)  domáhali u soudu přemístění věřitele do jiné skupiny (přezkum ex ante). Musí 

tak ale učinit před přijetím reorganizačního plánu, tedy před rozhodnutím insolvenčního 

soudu o schválení reorganizačního plánu (vhodným místem se k tomu jeví schůze 

věřitelů svolaná za účelem projednání reorganizačního plánu). U věřitele není rozhodné, 

zda navrhuje změnu svého postavení do pozice lepší nebo horší.61 

Zákon stanoví, že proti usnesení o zařazení věřitele do jiné skupiny nelze podat 

opravný prostředek. Je nerozhodné, zda jde o vyhovující nebo zamítavé usnesení 

insolvenčního soudu (§ 337 odst. 6, věta poslední InsZ). „Jde o jedno z ustanovení, kdy 

je soudu dána možnost direktivně přijmout rozhodnutí, které umožní lepší možnost 

uskutečnění reorganizačního plánu.“62 

 

                                                      
59 RICHTER, T. Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2.část. Právní rozhledy, 14/2008, s. 513. 
60 HOLEŠÍNSKÝ, P., STRNAD, M. Nové způsoby řešení úpadku dle insolvenčního zákona, Právní 

rozhledy 1/2008, ročník 16, s. 11. 
61 KOZÁK, J. et. al. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : 

komentář. 1. vyd. Praha : ASPI, 2008, s. 447 
62 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. 1. 

vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 765 
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6.3.  Přijímání plánu na schůzi věřitelů 

O přijetí reorganizačního plánu se rozhoduje na schůzi věřitelů. Jak bylo uvedeno 

výše, věřitelé se rozhodují zejména na základě zprávy o reorganizačním plánu, která jim 

musí být předložena minimálně 15 dnů před konáním schůze věřitelů. Samotné 

hlasování probíhá ve skupinách věřitelů. Jejich rozdělení je pro reorganizaci klíčové a 

obsahuje ho reorganizační plán (§ 340 odst. 1 písm. a) InsZ).  

Samotné rozdělování do skupin má v rukou autor reorganizačního plánu. Zákon 

stanoví, kteří věřitelé tvoří vždy samostatnou skupinu. V ostatních případech je na 

uvážení předkladatele reorganizačního plánu, jak jednotlivé skupiny uspořádá. 

Rozdělení musí být ovšem provedeno tak, aby v každé skupině byli věřitelé se zásadně 

shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy (§ 337 

odst. 1 InsZ). Kritéria, na základě kterých k rozdělení došlo, jsou pak nezbytnou 

součástí reorganizačního plánu. Více k rozdělení věřitelů do skupin viz výše v kapitole 

6.1. 

6.4.  Přijetí plánu skupinou věřitelů 

Jestliže se ve skupině věřitelů vyslovila pro přijetí reorganizačního plánu většina 

hlasujících věřitelů představující nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty 

pohledávek věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina reorganizační plán přijala (§ 347 

odst. 1 InsZ). 

Určitá odlišnost je u skupiny věřitelů uvedených v § 335 InsZ. U této skupiny 

tvořené společníky a členy dlužníka je zapotřebí, aby se pro přijetí reorganizačního 

plánu vyslovila většina společníků nebo členů dlužníka (§ 347 odst. 2 InsZ). Avšak jde-

li o dlužníka se základním kapitálem, musí souhrnný podíl těchto společníků nebo členů 

dlužníka hlasujících pro přijetí reorganizačního plánu současně představovat alespoň 

dvě třetiny základního kapitálu dlužníka.  

Skupina věřitelů, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny, se 

vždy považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala; obdobně to platí pro 

jednotlivé věřitele této skupiny. „Jde o zjevné zjednodušení procesu reorganizace, kdy 

je snaha omezit potřebu hledání řešení pouze na ty skupiny, pro které je reorganizace 

zásahem do jejich práv, a naopak odstranit z jednání skupiny neutrální, které by však z 
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jiných důvodů mohly mít teoreticky zájem na jiném řešení, než jaké preferují ostatní 

věřitelé.“63 

Může nastat situace, kdy věřitel má více pohledávek zařazených do různých skupin. 

V takovém případě hlasuje prostřednictvím každé takové pohledávky v těchto 

skupinách zvlášť. 

Zákon vylučuje z hlasování o reorganizačním plánu věřitele, který přijal nebo 

odmítl reorganizační plán v důsledku jednání, které je v rozporu se zákonem nebo jej 

obchází. V případě, že nebyl dosud schválen reorganizační plán, rozhodne insolvenční 

soud (zpravidla přímo na schůzi věřitelů svolané k projednání reorganizačního plánu) o 

tom, že se k hlasu takového věřitele nepřihlíží, a to i bez návrhu.  

Takové rozhodnutí insolvenčního soudu je rozhodnutím v rámci dohlédací činnosti 

soudu a není proti němu přípustné odvolání (§ 91 InsZ). Je třeba dodat, že měl-li 

v tomto případě hlas věřitele rozhodující vliv na celkové přijetí/odmítnutí 

reorganizačního plánu, musí insolvenční soud nařídit opakování celého hlasování o 

reorganizačním plánu.  

6.5.  Hlasování mimo schůzi věřitelů 

K hlasování o reorganizačním plánu nemusí dojít jen na za tím účelem insolvenčním 

soudem svolané schůzi věřitelů dle § 344 InsZ. Zákon umožňuje věřitelům hlasovat o 

přijetí reorganizačního plánu i mimo schůzi věřitelů.  

O reorganizačním plánu lze také hlasovat i před zahájením insolvenčního řízení 

(před podáním insolvenčního návrhu), nebo před podáním návrhu na povolení 

reorganizace (během insolvenčního řízení), avšak před schůzí věřitelů svolanou podle § 

344 InsZ. 

  Postup při hlasování mimo schůzi věřitelů je podmíněn tím, aby věřitelé měli 

možnost seznámit se s podstatnými informacemi, které by jinak měla obsahovat zpráva 

o reorganizačním plánu podle ustanovení § 343 InsZ.  

Výsledky, kterých bylo dosaženo při hlasování mimo schůzi věřitelů, se připočtou 

k výsledkům hlasování dosažených poté na samotné schůzi. Vznikne-li situace, kdy 

                                                      
63 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. 1. 

vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 762 
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dojde k rozporu mezi hlasováním věřitele mimo schůzi věřitelů a jeho hlasováním na 

schůzi věřitelů, za rozhodující se považuje hlasování na schůzi věřitelů (§ 345 odst. 2 

InsZ).  

Zákon stanoví odlišnost pro hlasování věřitelů mimo schůzi věřitelů: 

 

a) před zahájením insolvenčního řízení (§ 346 odst. 1 InsZ) a 

b) po zahájení insolvenčního řízení (§ 346 odst. 2 InsZ) 

 

V případě hlasování mimo schůzi věřitelů před zahájením insolvenčního řízení 

musí věřitel doručit hlasovací lístek dlužníkovi. K doručení musí dojít nejpozději 

posledního dne lhůty, kterou dlužník k tomuto účelu stanovil a známým věřitelům 

písemně oznámil. Tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů.  

Při hlasování mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení je ten 

rozdíl, že hlasovací lístek musí věřitel doručit nikoliv dlužníkovi, ale insolvenčnímu 

soudu nejpozději v den předcházející soudem svolané schůzi věřitelů. 

Kromě této rozdílné úpravy jsou ostatní zákonem stanovené náležitosti hlasování 

mimo schůzi věřitelů společné. Platí tedy, že k hlasům věřitelů o přijetí reorganizačního 

plánu mimo schůzi věřitelů se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně 

označeným jako „Hlasovací lístek“. Pro účely vyloučení omylu a aby bylo naprosto 

jasné, že se jedná o hlasování o reorganizačním plánu, nesmí lístek obsahovat žádný 

jiný procesní úkon.64 Pravost podpisu na lístku musí být úředně ověřena. Případné vady 

hlasovacího lístku nelze odstranit postupem podle ustanovení § 43 OSŘ.65 Náležitosti 

hlasovacího lístku upravuje vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční 

řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona v § 19 a § 20. 

                                                      
64 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. 1. 

vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 776 
65 (1) Předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které 

neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo 

doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. 

(2) Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento 

nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním 

soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník 

poučen. 
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O tom, že k hlasování věřitele mimo schůzi věřitelů nelze pro vadu hlasovacího 

lístku přihlédnout, musí být věřitel neprodleně vyrozuměn (§ 346 odst. 3 InsZ).            

V případě hlasování ještě před zahájením insolvenčního řízení je na dlužníkovi, aby tak 

učinil. Posoudí-li hlas věřitele za neplatný, musí o tom věřitele neprodleně informovat. 

Tento závěr dlužníka o neplatnosti nemůže být definitivní. V případě, že nebude věřitel 

souhlasit se stanoviskem dlužníka vyjádřeným před zahájením řízení, může soud 

v rámci dohlédací činnosti (§ 11 InsZ) na základě žádosti věřitele přezkoumat závěr 

dlužníka o neplatnosti hlasu.66 

Jde-li o hlasování až po zahájení insolvenčního řízení, je tato povinnost 

vyrozumět věřitele uložena poněkud nesystematicky insolvenčnímu správci, přestože 

lístek má být podle insolvenčního zákona adresován insolvenčnímu soudu. „V případě, 

že věřitel maximálně využije lhůtu pro podání korespondenčního hlasu, nebude 

prakticky možné věřitele o neplatnosti jeho hlasu informovat. Pokud bude věřitel chtít 

mít jistotu o platnosti svého korespondenčního hlasu, musí jej doručit insolvenčnímu 

soudu s dostatečným předstihem před schůzí věřitelů, tj. s předstihem několika dnů.“67 

6.6.  Schválení plánu soudem 

Jestliže je reorganizační plán schválen všemi skupinami věřitelů, schvaluje jej soud 

podle hledisek uvedených v § 348 InsZ.  

Výčet obecných podmínek uvedený v § 348 odst. 1 InsZ je až na jednu výjimku 

kumulativní, takže musí být současně splněny všechny podmínky uvedené v tomto 

ustanovení, jinak insolvenční soud reorganizační plán neschválí.  

Onou výjimkou je podmínka uvedená pod písmenem c) tohoto paragrafu, která 

může být splněna alternativně, je-li možné nahradit souhlas skupiny věřitelů 

rozhodnutím soudu za podmínek uvedených v ustanovení § 348 odst. 2 a zejména 

ustanovení § 349 InsZ (viz dále v kapitole 6.6.1.). 

 Obecné podmínky v § 348 InsZ jsou důležitými kritérii, ze kterých insolvenční 

soud při schvalování reorganizačního plánu vychází.  
                                                      
66 KOZÁK, J. et. al. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : 

komentář. 1. vyd. Praha : ASPI, 2008, s. 465 
67 KOZÁK, J. et. al. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : 

komentář. 1. vyd. Praha : ASPI, 2008, s. 465 
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Zaprvé vždy zkoumá, zda je reorganizační plán v souladu s insolvenčním zákonem a 

jinými právními předpisy a zda jím není sledován nepoctivý záměr. Insolvenční soud 

tedy zejména zkoumá, jakým způsobem mají být věřitelé uspokojeni. Platí totiž, že 

věřitelé v rámci jedné skupiny  musí být uspokojeni rovnoměrně. Insolvenční soud 

nemůže schválit plán, který by věřiteli poskytoval plnění nižší než ostatním věřitelům 

zařazeným do stejné skupiny, ledaže by s tím tento věřitel výslovně souhlasil. 

Dále insolvenční soud zkoumá, zda byl reorganizační plán přijat potřebnou většinou 

hlasů každé skupiny věřitelů, a jestli skupiny, které plán považuje za nedotčené a jejichž 

hlas má být presumován, doopravdy nedotčené jsou.68 

Dle ustanovení § 348 odst. 1 písm. d) InsZ soud zkoumá, zda každý věřitel získá 

podle reorganizačního plánu takové plnění, jehož celková hodnota je ke dni účinnosti 

reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, 

kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s 

nižším plněním. „Tento parametr je obvykle nazýván po vzoru americké praxe testem 

nejlepšího zájmu (best interest test) v tom smyslu, že řešení úpadku reorganizací nesmí 

být z pohledu žádného jednotlivého věřitele méně finančně výhodné než řešení 

konkursním prodejem, pokud s tím takový věřitel sám nesouhlasí.“69 K tomu je potřeba 

doplnit, že při hodnocení plnění, které by věřitel nejspíše získal v konkursu, vychází 

soud ze znaleckého posudku. 

Posledním zkoumaným kritériem bude, zda pohledávky za majetkovou podstatou a 

pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního 

plánu uhrazené ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi 

dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak. 

6.6.1.  Nahrazení souhlasu skupiny věřitelů soudem 

Jak jsem již uvedl výše, podmínka pro schválení reorganizačního plánu uvedená 

v ustanovení § 348 odst. 1 písm. c) InsZ, aby každá skupina věřitelů přijala 

reorganizační plán, nemusí být splněna vždy.  Ustanovení odstavce druhého § 348 InsZ 

totiž umožňuje zabránit účelovému maření reorganizace ze strany některých věřitelů.  

                                                      
68 RICHTER, T., Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2.část. Právní rozhledy, 14/2008, s. 514. 
69 RICHTER, T., Insolvenční právo, 1.vyd. Praha, ASPI Wolters Kluwer, 2008, str. 410 
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V případě, že by reorganizační plán nebyl schválen některou skupinou věřitelů, 

může jej insolvenční soud i přesto schválit, pokud souhlas s reorganizačním plánem 

vyjádřila alespoň jedna skupina věřitelů, určená v reorganizačním plánu; nesmí ale jít 

o skupinu tvořenou věřiteli uvedenými v ustanovení § 335 InsZ (společníci a členové 

dlužníka). Kromě této první podmínky musí být splněny ještě další dvě: 

 

o věřitelé uvedení ve skupinách, které nesouhlasily s reorganizačním 

plánem, budou se svými pohledávkami uspokojeni stejnou měrou 

(podmínka rovnosti) a  

 

o realizace reorganizačního plánu nebude znamenat prohloubení úpadku 

nebo hrozícího úpadku, případně nepřivede dlužníka do likvidace, ledaže 

je likvidace reorganizačním plánem předvídána (podmínka 

uskutečnitelnosti) 

 

Tyto tři podmínky musí být splněny současně. Následně se bude vše odvíjet 

v závislosti na tom, která skupina věřitelů návrh reorganizačního plánu odmítla. Platí, 

že reorganizační plán musí být vůči nesouhlasící skupině spravedlivý. Jen 

v takovém případě lze nahradit nesouhlas skupiny věřitelů rozhodnutím soudu 

(podmínka spravedlnosti). „Zákon nastoluje stav, kdy soud může na základě vlastního 

rozhodnutí usoudit, že předložený reorganizační plán je vůči různým skupinám věřitelů 

spravedlivý.“70 Pro každou skupinu věřitelů je konkrétní obsah (podmínky) tohoto 

kritéria spravedlnosti zákonem definován v ustanovení § 349 odst. 1 až 4 InsZ a závisí 

hlavně na pořadí pohledávek věřitelů konkrétní nesouhlasící skupiny.  

Z výše uvedeného lze konstatovat, že účelem tohoto testu nejlepšího zájmu je, 

aby některá ze skupin věřitelů nemohla bezdůvodně zmařit přijetí jinak vhodného a 

spravedlivého reorganizačního plánu.71 

 

                                                      
70 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. 1. 

vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 780 
71 HOLEŠÍNSKÝ, P., STRNAD, M. Nové způsoby řešení úpadku dle insolvenčního zákona, Právní 

rozhledy 1/2008, ročník 16, s. 11. 
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Nesouhlas skupiny zajištěných věřitelů 

Jak jsem již uvedl v kapitole 3.1., je každý zajištěný věřitel samostatnou 

skupinou. Z toho vyplývá, že nesouhlas každého zajištěného věřitele může soud 

nahradit svým rozhodnutím, pokud jsou splněny výše uvedené obecné podmínky a 

zároveň podmínky stanovené v ustanovení § 349 odst. 1 InsZ.  

U zajištěných věřitelů lze reorganizační plán považovat za spravedlivý a jejich 

nesouhlas nahradit rozhodnutím insolvenčního soudu tehdy, jestliže 

o na základě reorganizačního plánu bude zajištění věřitele nahrazeno stejně 

hodnotným zajištěním, ve stejném pořadí jako zajištění, které bylo 

uplatněno a zjištěno v rámci insolvenčního řízení, a  

o zajištění věřitelé obdrží plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti 

reorganizačního plánu se bude rovnat nejméně hodnotě zajištění 

stanovené ve znaleckém posudku. 

„Pokud jde o hodnotu původního zajištění, vyjde soud ze znaleckého posudku podle § 

153 a násl. InsZ.“72 

 

Nesouhlas skupiny nezajištěných  věřitelů  

Rovněž nesouhlas skupiny nezajištěných věřitelů lze nahradit rozhodnutím 

insolvenčního soudu, pokud je možné reorganizační plán považovat za spravedlivý (§ 

349 odst. 2 InsZ). Lze tak učinit při dodržení obecných podmínek a pokud dle 

reorganizačního plánu   

o má každý věřitel zařazený do skupiny nezajištěných věřitelů získat 

plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu 

není nižší než jmenovitá hodnota jeho zjištěné pohledávky s úrokem ke 

dni účinnosti reorganizačního plánu, nebo 

o žádný z věřitelů, jehož pohledávka je podřízená pohledávkám takové 

skupiny, neobdrží žádné plnění. 

 

Z toho je možné vyvodit, že pokud skupina nezajištěných věřitelů nesouhlasí s plánem 

reorganizace, lze plán schválit jen v momentě, kdy tato skupina nezajištěných věřitelů 

buď: 
                                                      
72 RICHTER, T. Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2.část. Právní rozhledy, 14/2008, s. 515. 
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a) dostane zaplacenou plnou výši své pohledávky nebo 

b) žádný nositel juniornějšího nároku na majetek společnosti neobdrží podle plánu 

žádné plnění. 

„Toto pravidlo se v americké insolvenční praxi označuje jako pravidlo absolutní 

přednosti (absolute priority rule) a nevyjadřuje nic jiného než pořadí nároků na majetek 

dlužníka tak, jak vyplývá z mimoinsolvenčního pořadí, a přesvědčení, že toto pořadí 

musí být dodrženo i v reorganizačním řízení.“73 

 

Nesouhlas společníka 

Jak bylo již několikrát zmíněno, věřiteli uvedenými v ustanovení § 335 InsZ jsou 

společníci a členové dlužníka. Jejich pohledávky patří mezi pohledávky podřízené (§ 

172 InsZ). K jejich uspokojení dojde až po uspokojení ostatních pohledávek (§ 168 a § 

169 InsZ). 

Vůči skupině věřitelů uvedených v § 335 InsZ se reorganizační plán považuje za 

spravedlivý, má-li podle něj každý věřitel této skupiny ke dni účinnosti reorganizačního 

plánu obdržet nejméně takové plnění, kterého by se mu zřejmě dostalo, kdyby po 

skončení insolvenčního řízení, ve kterém byl dlužníkův úpadek řešen konkursem, 

proběhla likvidace takového dlužníka. Je nutné dodat, že tato podmínka je splněna, 

pokud na základě reorganizačního plánu některá skupina nezajištěných věřitelů nezíská 

plnění, jehož celková současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu je 

alespoň stejná jako celková jmenovitá hodnota všech zjištěných pohledávek věřitelů 

zařazených do této skupiny včetně úroku k těmto pohledávkám ke dni účinnosti 

reorganizačního plánu. 

6.7.  Práva věřitelů během rozhodování soudu o reorganizačním 

plánu 

6.7.1.  Zpětvzetí a doplnění plánu 

Insolvenční zákon dává předkladateli poměrně širokou dispoziční volnost při 

manipulaci s reorganizačním plánem. Až do rozhodnutí o schválení reorganizačního 

plánu jej může jeho předkladatel (nikdo jiný nemůže) vzít zpět bez jakéhokoliv důvodu 

                                                      
73 RICHTER, T. Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2.část. Právní rozhledy, 14/2008, s. 516. 
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např. před nebo během schůze věřitelů (§ 344 InsZ) nebo po nepřijetí skupinou věřitelů. 

Je-li reorganizační plán zamítnut insolvenčním soudem, lze ho vzít zpět až do 

pravomocného skončení odvolacího řízení (k takovému plánu se již v reorganizačním 

řízení nepřihlíží). 

Rovněž ho může doplnit nebo změnit, čímž znovu vstupují do hry všichni věřitelé, 

kteří musí projednat doplněnou verzi. Učiní tak na schůzi věřitelů, která se může konat 

nejdříve 15 dní poté, kdy věřitel dostane do ruky doplněný a opravený reorganizační 

plán. „Tato lhůta je pevná a nerozlišuje nijak mezi složitostmi jednotlivých případů.“74  

Dojde-li ke změně nebo doplnění reorganizačního plánu až po ukončení 

hlasování mimo schůzi věřitelů (§ 346 InsZ), je toto hlasování neplatné a musí se 

opakovat, případně mohou věřitelé hlasovat až na schůzi věřitelů svolané za účelem 

hlasování o reorganizačním plánu. Změna nebo doplnění reorganizačního plánu mají 

vliv také na zprávu o reorganizačním plánu (§ 343 InsZ), kterou musí předkladatel 

předložit v opraveném znění a zveřejnit tak, jak to předpokládá ustanovení § 343 odst. 3 

InsZ.75 Platí, že doplněný či změněný reorganizační plán musí být znovu zveřejněn 

v insolvenčním rejstříku (minimálně 15 dnů před konáním schůze věřitelů). 

6.7.2. Odvolání proti rozhodnutí o schválení reorganizačního 

plánu 

Usnesení o schválení reorganizace se doručuje věřitelům vyvěšením na úřední 

desce insolvenčního soudu a současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (zvlášť 

jen předsedovi věřitelského výboru; § 79 odst.1 InsZ).  

Proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu mohou podat odvolání jen ti 

z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu. Dlužník a věřitelé, kteří 

hlasovali pro přijetí reorganizačního plánu, nejsou k podání odvolání legitimováni. 

Rovněž věřitelé, kteří nejsou reorganizačním plánem dotčeni (§ 337 odst. 3 a 4 InsZ), 

                                                      
74 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. 1. 

vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 781 
75 KOZÁK, J. et. al. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : 

komentář. 1. vyd. Praha : ASPI, 2008, s. 473 
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nejsou aktivně legitimováni k podání odvolání proti usnesení o schválení 

reorganizačního plánu.76 

6.7.3.  Zamítnutí plánu 

Nejsou-li splněny podmínky uvedené v ustanoveních § 348 a § 349 InsZ pro 

schválení reorganizačního plánu, insolvenční soud jej zamítne. Toto zamítnutí ovšem 

nevytváří překážku věci rozhodnuté a nebrání tomu, aby byl předložen a schválen nový 

reorganizační plán. Proti rozhodnutí o zamítnutí reorganizačního plánu mohou podat 

odvolání vedle dlužníka a předkladatele tohoto plánu také věřitelé, kteří hlasovali pro 

jeho přijetí. Aktivně legitimováni k podání odvolání jsou tedy věřitelé, kteří  

 

o hlasovali v rámci své skupiny věřitelů pro přijetí reorganizačního plánu 

mimo schůzi věřitelů (§ 346 InsZ) 

o hlasovali v rámci své skupiny věřitelů pro přijetí reorganizačního plánu 

na schůzi věřitelů (§ 344, § 345 InsZ) 

o u kterých nastala fikce souhlasu s reorganizačním plánem; patří sem ti, 

jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny (§ 347 odst. 4 

InsZ). 

                                                      
76 ZELENKA, J. a kol. Insolvenční zákon: Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktual. vyd. Praha : Linde Praha a. s., 2008, s. 516. 
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7.  Věřitelé při provádění reorganizace 

Účinností reorganizačního plánu se reorganizační řízení přesouvá do své další fáze, 

kterou lze označit jako fázi provádění (plnění) reorganizačního plánu a dohledu nad 

ním. Výsledky dosavadních zdlouhavých vyjednávání a dohadování podmínek 

reorganizace byly vtěleny do reorganizačního plánu, který se pro tuto fázi stává 

stěžejním dokumentem. Účinky plánu jsou vlastně cílem, ke kterému celé předchozí 

řízení směřovalo.77 

Rovněž u této kapitoly bylo prioritním cílem přidržet se zvoleného tématu, tedy 

analyzovat zejména právní postavení věřitelů v této fázi řízení. Rozbor těch ustanovení 

insolvenčního zákona, která dopadají na ostatní subjekty (zejména na dlužníka a 

insolvenčního správce), jsem se pokusil omezit na nejnutnější míru. 

V souvislosti s právy a povinnostmi věřitelů v této fázi řízení zde budou bližšímu 

zkoumání podrobeny zejména tyto oblasti: 

 

• kontrola dlužníka věřitelským výborem 

• zánik práv věřitelů 

• pohledávky věřitelů z úvěrového financování 

 

Rozhodnutím o schválení reorganizačního plánu je další průběh insolvenčního řízení 

určován tímto reorganizačním plánem. Pro případné odchylky od něj je nezbytná změna 

reorganizačního plánu (§ 361 InsZ). Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o 

jeho schválení nabylo právní moci, nebyla-li reorganizačním plánem jeho účinnost 

odložena na pozdější dobu nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti insolvenční 

soud. 

Závaznost rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu dopadá nejen na všechny 

účastníky insolvenčního řízení, ale také na další osoby, jejichž práva a povinnosti jsou 

reorganizačním plánem dotčena (nejčastěji ti, kteří projevili ochotu financovat 
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provedení reorganizačního plánu; např. dlužníkův manžel, který souhlasil s použitím 

majetku ve společném jmění manželů).78  

7.1.  Kontrola dlužníka věřitelským výborem 

Co se týče samotného postavení a funkce věřitelského výboru, odkazuji zde na bližší 

vymezení v kapitole 1.2.2. 

Insolvenční zákon stanoví, že věřitelský výbor vykonává kontrolu nad prováděním 

reorganizačního plánu dlužníkem (§ 355 odst. 1 InsZ). Děje se tak způsobem 

stanoveným v reorganizačním plánu a na základě zpráv insolvenčního správce. Jedná se 

tedy především o dohled nad naplňováním opatření vyplývajících ze schváleného 

reorganizačního plánu. Záleží na reorganizačním plánu, zda a jaké kontrolní 

mechanismy bude obsahovat. Pokud by tyto postupy neobsahoval vůbec anebo je 

pokrýval pouze formálně, „pak se věřitelé v principu vzdají možnosti pravidelně a 

soustavně kontrolovat celý průběh reorganizace“.79 

Zákon stanoví věřitelskému výboru některé další pravomoci při výkonu kontrolní 

činnosti. V prvé řadě je zde možnost věřitelského výboru, aby si předem vyhradil 

(vlastním rozhodnutím), že některé právní úkony zásadního významu může dlužník 

s dispozičními oprávněními uskutečnit jen s jeho souhlasem. Tento souhlas musí 

věřitelský výbor udělit před samotným úkonem dlužníka. Platí to i pro takové úkony, 

které nebyly v reorganizačním plánu uvedeny (jde-li o kroky zásadního významu).80 

Zásadnost těchto právních úkonů je brána z pohledu věřitelů a insolvenční zákon se je 

pokouší definovat v ustanovení § 330 odst. 4 jako takové právní úkony, jejichž 

důsledkem by se významně změnila hodnota majetkové podstaty, postavení věřitelů 

anebo míra uspokojení věřitelů. Jako příklad lze uvést převzetí zásadnějších závazků 
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79 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. 1. 
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souvisejících s dalším provozem podniku dlužníkem anebo dispoziční úkony většího 

významu s majetkem zahrnutým do majetkové podstaty.81 

Zajímavé je zde porovnání s podobným „mechanismem“ uvedeným v ustanovení § 

354 odst. 4 InsZ. Zde se přímo stanoví, že jsou-li právní úkony vázány na předchozí 

souhlas insolvenčního správce,  jsou tyto úkony neplatné, pokud k nim došlo bez tohoto 

souhlasu. Avšak co se týče věřitelského výboru, nespojil zákonodárce absenci souhlasu 

tohoto výboru s následkem neplatnosti právního úkonu dlužníka.82 

Další pravomocí věřitelského výboru je jeho aktivní legitimace k podání návrhu 

insolvenčnímu soudu na vydání opatření, které má odstranit nedostatky zjištěné při jeho 

kontrolní činnosti. Taková opatření mohou směřovat až k ukončení reorganizace.  Je tím 

posíleno postavení věřitelského výboru, který je tak oprávněn například i k ukončení 

reorganizace za situace, kdy dosavadní průběh nesplňuje představy věřitelského výboru. 

Návrh těchto opatření k odstranění nedostatků předložený insolvenčnímu soudu musí 

podepsat většina členů věřitelského výboru (§ 58 odst. 3 InsZ). 

7.2.  Zánik práv věřitelů 

Název této podkapitoly vychází z ustanovení § 356 odst. 1 InsZ, kde se říká, že 

není-li tímto zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinností 

tohoto plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi; za věřitele dlužníka se považují 

osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně 

rozsahu jejich práv.  

Jde o zcela zásadní a převratné ustanovení, jehož obdobu bychom v českém právním 

řádu jen těžko hledali.83 V podstatě se jedná o nahrazení dosavadních nároků na majetek 

dlužníka novými nároky vymezenými v reorganizačním plánu. Za věřitele dlužníka jsou 

nadále považováni jen věřitelé vymezení v reorganizačním plánu, jejichž dosavadní 

práva dostala přijetím reorganizačního plánu nový obsah. „Z civilněprávního pohledu 
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jde vlastně o obdobu vícestranné privativní novace podle § 570 ObčZ, ovšem s tím 

rozdílem, že se opírá o zákon a nikoliv o dohodu.“84 

Takováto koncepce klade jednoznačně velký důraz na pečlivost autora 

reorganizačního plánu při jeho sestavování. Ten si musí být vědom toho, že všechny 

závazky nezahrnuté do reorganizačního plánu v důsledku ustanovení § 356 odst. 1 InsZ 

k okamžiku účinnosti plánu zanikají. Předkladatel plánu by tak měl s co největší 

precizností specifikovat nové nároky věřitelů na majetek dlužníka a pokusit se o co 

největší přesnost a úplnost obsahu reorganizačního plánu ve smyslu ustanovení § 340 

odst. 1 písm. g) a § 341 odst. 3 InsZ. 

7.2.1.  Vztah věřitele ke spoludlužníkům a ručitelům dlužníka 

Změny nastalé v důsledku účinnosti reorganizačního plánu se nedotknou práv 

věřitele vůči spoludlužníkům a ručitelům dlužníka. Věřitel po nich může vymáhat svůj 

závazek v původní výši, neboť insolvenční zákon výslovně stanoví, že práva věřitelů 

vůči spoludlužníkům a ručitelům dlužníka zůstávají reorganizačním plánem nedotčena 

(§ 356 odst. 3 InsZ). „Tento výsledek by musel nastat i podle obecné úpravy v § 572 

odst. 1 ObčZ, a nepochybně podle tohoto ustanovení nastane i s ohledem na 

věcněprávní zajištění poskytnuté třetími stranami, jež § 356 odst. 3 InsZ (nedůsledně, 

ale jistě nikoli záměrně) nezmiňuje.“85  

Zákon zde zamezuje tomu, aby přijatá opatření a jejich následky dopadaly na 

třetí osoby. Reorganizační plán zasahuje jen do práv osob přímo zainteresovaných na 

insolvenčním řízení v roli dlužníka či věřitelů. Kdyby tomu tak nebylo, znamenalo by to 

neúnosnou složitost insolvenčního řízení. „Je tedy na odpovědnosti účastníků řízení, 

aby dosáhli dohody s třetími osobami, pokud se jich reorganizační plán takto 

zprostředkovaně dotýká.“86 
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7.2.2.  Zánik práv třetích osob 

Dále platí, že účinností reorganizačního plánu zanikají i práva třetích osob k 

majetku, který je součástí majetkové podstaty, a naopak vznikají tato práva osobám 

uvedeným v reorganizačním plánu (§ 356 odst. 2 InsZ). Tato práva třetích osob 

k majetku v majetkové podstatě se vztahují zejména k postavení zajištěných věřitelů [§ 

2 písm. g) InsZ].  

Zajištění pohledávek se účinností reorganizačního plánu změní tak, jak je 

uvedeno v reorganizačním plánu. Insolvenční zákon totiž umožňuje, aby plán změnil 

způsob zajištění pohledávek zajištěných věřitelů. Ovšem nesmí se změnit kvalita a 

rozsah zajištění. V takovém případě by totiž nemohl být reorganizační plán hodnocen 

insolvenčním soudem jako spravedlivý (§ 349 odst. 2 InsZ).87  

Zánik práv třetích osob k majetku v majetkové podstatě se však nevztahuje na 

jejich reivindikační práva. I po účinnosti reorganizačního plánu se stále mohou domáhat 

vyloučení majetku z majetkové podstaty postupem dle ustanovení § 225 InsZ. 

7.3.  Úvěrové financování 

Účel úvěrového financování je v rámci procesu reorganizace prostý. Jde zejména o 

způsob získávání prostředků, které jsou dlužníkovi poskytovány po povolení 

reorganizace k dosažení jejího účelu.88 

Jen málokdo by podstoupil riziko spojené s poskytnutím finančních prostředků 

dlužníkovi v reorganizaci, kdyby právní úprava nestanovila některá motivační a 

zvýhodňující opatření pro takového věřitele. Činí tak prostřednictvím poskytnutí 

přednostního postavení pohledávce věřitele vzniklé z úvěrového financování. S vidinou 

zařazení pohledávky z úvěrového financování na konec seznamu všech věřitelů by se 

jen stěží našel někdo, kdo by byl ochoten financovat kroky v reorganizaci.89 Insolvenční 

zákon proto stanoví, že pohledávka z úvěrového financování je pohledávkou za 
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majetkovou podstatou a uspokojuje se před všemi jinými pohledávkami, s výjimkou 

výdajů a odměny insolvenčního správce (§ 357 odst. 1 InsZ).  

JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. 90 poukazuje na to, že pojem úvěrové 

financování byl jako označení výše uvedeného způsobu financování reorganizace ne 

příliš šťastně zvolen. Za prvé proto, že toto slovní spojení vůbec nenaznačuje 

skutečnost, že jde o úvěr poskytnutý po zahájení insolvenčního řízení. Za druhé proto, 

že pod pojem finanční úvěr zahrnuje i obchodní smlouvy o dodávce energií a surovin.91  

Samotné úvěrové financování je primárně upraveno v ustanovení § 41 InsZ. Toto 

ustanovení stanoví obecné podmínky pro přijímání úvěrů ze strany insolvenčního 

správce. Druhý odstavec téhož paragrafu říká, že zajištění věřitelé mají přednostní 

právo k poskytnutí úvěrového financování, pokud nenabídnou podmínky horší, než je 

nejlepší nabídka jiná. 

 Uvedený obsah ustanovení § 41 InsZ je nutné pro úplnost doplnit o úpravu 

obsaženou v ustanovení § 357 InsZ, která dává oprávnění k jednání a rozhodování o 

úvěrovém financování v reorganizaci rovněž dlužníkovi s dispozičními právy.  

Osoba s dispozičními oprávněními je povinna jednat o úvěru přednostně se 

zajištěnými věřiteli dlužníka. V případě, že zajištění věřitelé toto své přednostní právo 

k poskytnutí úvěru nevyužijí, stanoví InsZ v ustanovení § 357 v odstavci druhém 

následky tohoto jejich jednání. Platí totiž, že poskytla-li úvěr osoba odlišná od 

zajištěných věřitelů, má její pohledávka z úvěrového financování stejné pořadí 

jako pohledávky zajištěných věřitelů. Navíc se tato pohledávka nepřednostního 

věřitele rozdělí mezi zajištěné věřitele v poměru, v němž jsou ke dni poskytnutí 

úvěrového financování k sobě navzájem hodnoty jejich předmětů zajištění stanovené 

znaleckým posudkem.92 

Jde o zajímavou konstrukci přednosti pohledávek věřitelů ze smluv o úvěrovém 

financování. Nevyužijí-li zajištění věřitelé přednostní právo, odlišná (třetí) osoba se 
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posune na stejné pořadí zajištění, jaké mají dosavadní zajištění věřitelé. Účel toho všeho 

je jednoznačný – „motivovat stávající zajištěné věřitele k tomu, aby dlužníku poskytli 

nové úvěrové financování“.93 

Zákonodárce doplnil úvěrové financování ještě o jeden zvýhodňující prvek. 

Pohledávky věřitelů z úvěrového financování, které podle reorganizačního plánu měly 

být uhrazeny až po skončení reorganizace, a k jejichž úhradě nedošlo pro opětovný 

úpadek dlužníka, který nastal do 2 let po skončení reorganizace, mají v novém 

insolvenčním řízení stejné postavení jako v původním insolvenčním řízení. Toto 

ustanovení § 357 odst. 3 InsZ tedy zvýhodňuje přednostní věřitele (§ 41 odst. 2 InsZ) „i 

v případě, že pohledávka z úvěru má být uhrazena až po skončení insolvenčního řízení, 

ale její uspokojení zmaří další úpadek (event. hrozící úpadek), nastane-li do dvou let po 

skončení insolvenčního řízení, v němž byl úvěr zajištěným věřitelem poskytnut“.94  

Z toho vyplývá, že toto zachování pořadí se tedy uplatní jen u úvěru zajištěného 

věřitele, nikoliv u úvěru poskytnutého jinou (třetí) osobou. 

7.3.1.  Slovenská úprava úvěrového financování 

Přesuňme se na chvíli pro zajímavost do slovenského zákona č. 7/2005 Z.z. o 

konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dále jen 

„ZKR“). Stejně jako český zákonodárce, i ten slovenský se snaží poskytnout věřitelům, 

kteří se rozhodnou financovat dlužníka během reorganizace, jistá zvýhodnění. 

Konstrukce obsažená ve slovenské právní úpravě vychází z téměř podobných 

východisek jako ta česká - věřitel bude ochoten financovat dlužníka tehdy, když jeho 

nová pohledávka bude mít přednostní pořadí. 

Konkrétní podoba zvýhodnění slovenského věřitele je však přeci jenom v něčem 

odlišná od české verze rozebrané v podkapitole 6.3. Ustanovení § 141 ZKR stanoví, že 

„záväzná časť plánu (rozuměj reorganizačního) môže obsahovať ustanovenie o 

poskytnutí úveru dlžníkovi alebo preberajúcej osobe po skončení reštrukturalizácie s 

tým, že pohľadávka z úveru sa v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka alebo 
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preberajúcej osoby bude v nezabezpečenom rozsahu uspokojovať zo všeobecnej 

podstaty pred inými nezabezpečenými pohľadávkami“.  

Z toho vyplývá, že pohledávky z úvěrového financování mají přednost jen v 

konkursu, který je vyhlášen v případě, že bude reorganizace neúspěšná. Podle mého 

názoru je ale více zajímavá jiná věc, totiž že nové pohledávky mají v konkursu přednost 

pouze před původními nezajištěnými (nezabezpečenými) pohledávkami. To je zásadní 

rozdíl oproti české právní úpravě, kterou jsem vylíčil výše, a též důvodem, proč jsem si 

dovolil nastínit právní úpravu úvěrového financování našeho východního souseda. 

V ČR se osoba poskytující úvěrové financování po schválení reorganizačního plánu 

posouvá se svou pohledávkou nejen před nezajištěné věřitele, jak je tomu na Slovensku, 

ale na stejnou pozici zajištění, jakou má zajištěný věřitel. Já osobně se domnívám, že 

český zákonodárce se vydal lepší cestou a nabídl úplnější a propracovanější úpravu 

úvěrového financování. 

Reorganizace vyžaduje po svém povolení zpravidla značné financování související 

s provozem podniku úpadce. Rozhodující pro ochotu financovat podnik dlužníka ovšem 

bude to, jak se k tomuto financování postaví právní úprava té které země. Hlavně 

v praxi totiž může mít podle mě relativně nenápadná právní úprava úvěrového 

financování velmi významné důsledky. A ty budou dle mého názoru tíživější pro 

dlužníka podstupujícího reorganizaci podle slovenského ZKR. 

Jestliže se podle slovenské právní úpravy osoba poskytující nový úvěr95 posune 

pouze před ostatní nezajištěné věřitele, lze z toho logicky vyvodit, že motivaci 

k poskytnutí takového úvěru bude mít jen jedna skupina věřitelů, a totiž zajištěných. 

Nezajištěnému věřiteli není na Slovensku na rozdíl od České republiky poskytnuta 

možnost „polepšit si a poskočit“ na úroveň zajištěných věřitelů. Domnívám se, že by tak 

postup podle ZKR mohl mít v praxi nepříjemné důsledky pro tamní reorganizační 

pokusy. 

Jsem toho názoru, že při této konstrukci úvěrového financování bude ochoten 

poskytnout nový úvěr vlastně jen původní zajištěný věřitel. Ostatní věřitelé k tomu mají 

za této situace jen malou motivaci a slovenská úprava má tak oproti české dle mého 

názoru určitý nedostatek. Praxe, kde stojí provoz dlužníka v reorganizaci hlavně na 

ochotě zajištěného věřitele, může být v důsledku toho poněkud znesnadněna. 
                                                      
95 Slovenský ZKR neužívá naše označení úvěrové financování, ale pojem „nový úver“. 
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Reorganizace je sama osobě složitou mozaikou, kde do sebe, má-li vést 

k úspěšnému konci, musí všechny kamínky v podobě jednotlivých postupů a opatření co 

nejlépe zapadat. Úvěrové financování je jen jedním z mnoha těchto kamínků. Ale 

dostane-li se už reorganizace po dlouhé cestě až k fázi jejího provádění, byla by škoda, 

aby se nový úvěr stal kamenem úrazu, který zhatí celou předcházející a mnohdy 

náročnou cestu.  
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8.  Změna plánu a její dopad na práva věřitelů 

Jelikož se změna reorganizačního plánu dotkne zejména postavení věřitelů, rozhodl 

jsem se sem zařadit kratší kapitolu s pojednáním o průběhu takové změny 

reorganizačního plánu. Je tak nutné učinit už z toho důvodu, že samotný věřitel je osoba 

oprávněná k podání návrhu na změnu reorganizačního plánu.  

8.1.  Podmínky změny 

Původní schválený reorganizační plán je možné během reorganizace měnit. 

Podmínkou je, aby důsledkem takové změny bylo, že účel reorganizace bude lépe 

splnitelný (§ 361 odst. 1 InsZ). V návrhu je nutné detailně popsat dopad změny na 

jednotlivé věřitele, její účel a způsob provedení. Důsledkem změny reorganizačního 

plánu může být vznik dalších závazků dlužníka nebo třeba rozšíření okruhu věřitelů o 

nové subjekty.96 

Návrh změny reorganizačního plánu insolvenční soud: 

o zveřejní v insolvenčním rejstříku a 

o zašle do vlastních rukou (§ 75 InsZ) původním i novým věřitelům, 

označeným v původním reorganizačním plánu i v jeho navrhované 

změně.  

Současně věřitelům stanoví lhůtu, ve které mohou změněný plán odmítnout. Tato lhůta 

musí činit minimálně 30 dnů ode dne doručení návrhu. 

8.2.  Schvalování změny plánu věřiteli 

K projednání návrhu změny reorganizačního plánu nařídí insolvenční soud jednání 

(§ 361 odst. 3 InsZ). Toto jednání se musí konat nejpozději do 15 dnů poté, kdy 

věřitelům uplyne lhůta pro odmítnutí navrhované změny (30 dnů viz výše). Avšak ne 

dříve než v den následující po uplynutí této lhůty. 

 

                                                      
96 KOZÁK, J. et. al. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : 

komentář. 1. vyd. Praha : ASPI, 2008, s. 489 
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Ke schválení změny reorganizačního plánu se vyžaduje souhlas 

a) všech skupin původních věřitelů, 

b) většiny nových věřitelů, jejichž pohledávky jsou podle reorganizačního plánu 

zajištěny, 

c) většiny nových věřitelů, jejichž pohledávky podle reorganizačního plánu nejsou 

zajištěny, 

d) většiny společníků dlužníka nebo jiné právnické osoby, na kterou podle 

reorganizačního plánu přešel majetek dlužníka. 

 

Za účelem zjištění výsledku hlasování o změně reorganizačního plánu se podpůrně 

použije ustanovení § 347 InsZ, kde je uveden proces přijímání původního 

reorganizačního plánu. Celý tento postup (potřebné většiny hlasů, apod.) je vylíčen již 

v kapitole 6.4. 

Platí tedy, že ke schválení změny reorganizačního plánu je nutné získat většinu ve 

všech kategoriích věřitelů, tedy i těch, které původní návrh neschválily. Zde je na místě 

upozornit, že na rozdíl od schvalování původního plánu schůzí věřitelů, v tomto případě 

nelze použít mechanismus nahrazení souhlasu některé skupiny věřitelů úvahou 

insolvenčního soudu podle ustanovení § 348 odst. 2 InsZ (k tomuto postupu více 

v kapitole 6.6.1.) 

U věřitelů, kteří s navrhovanou změnou plánu nevyjádřili nejpozději do nařízeného 

jednání nesouhlas, nastává ze zákona fikce jejich souhlasu (§ 361 odst. 5 InsZ). 

Jestliže věřitelé schválili změněný plán potřebnými většinami (§ 347 InsZ), případně 

nevyjádřili nesouhlas do nařízeného jednání, insolvenční soud změněný reorganizační 

plán schválí. Proti tomuto rozhodnutí o schválení změny reorganizačního plánu se 

mohou odvolat jen věřitelé, kteří hlasovali proti změnám. 

Nebyla-li splněna některá z podmínek pro schválení změny plánu, musí insolvenční 

soud návrh na změnu reorganizačního plánu zamítnout. V platnosti tak nadále zůstane 

původní reorganizační plán. Právo odvolat se proti usnesení o zamítnutí změny 

reorganizačního plánu má jen navrhovatel změn a ti věřitelé, kteří hlasovali pro jeho 

přijetí (§ 351 odst. 2 InsZ). 
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9.  Skončení reorganizace 

Reorganizace může skončit v zásadě trojím způsobem. Prvním je úspěšné splnění 

reorganizačního plánu. Dojde-li k dosažení tohoto základního účelu reorganizace, 

insolvenční soud vezme tuto skutečnost na vědomí usnesením, kterým reorganizační 

řízení končí. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.  

Zbylé dva způsoby skončení reorganizace znamenají špatný konec. Jedná se o: 

o zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu 

o rozhodnutí o přeměně reorganizace v konkurs 

 

Zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu 

Podle ustanovení § 362 odst. 1 InsZ insolvenční soud zruší rozhodnutí o 

schválení reorganizačního plánu do šesti měsíců od jeho účinnosti tehdy, pokud zjistí, 

že některému věřiteli byly poskytnuty zvláštní výhody, aniž s tím ostatní věřitelé stejné 

skupiny souhlasili. Dále tak učiní insolvenční soud v případě, že schválení 

reorganizačního plánu bylo dosaženo podvodným způsobem, např. při zajišťování 

souhlasů věřitelů s reorganizačním plánem.97 

Insolvenční soud může konat z úřední povinnosti nebo na návrh, avšak pouze 

v uvedených lhůtách. Bylo-li schválení dosaženo skutečně podvodným způsobem, i tak 

nelze rozhodnutí o schválení reorganizace po jejich uplynutí zrušit.98  

Dalším případem zrušení je situace, kdy do tří let od účinnosti reorganizačního plánu 

budou dlužník, jeho statutární orgán nebo člen statutárního orgánu pravomocně 

odsouzeni pro úmyslný trestný čin, kterým bylo dosaženo schválení reorganizačního 

plánu nebo byl podstatně zkrácen věřitel (§ 362 odst. 2 InsZ). „Bezesporu na prvním 

místě zde bude figurovat trestný čin úplatkářství.“99 Podstatná zde bude přímá 

                                                      
97 KOZÁK, J. et. al. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : 

komentář. 1. vyd. Praha : ASPI, 2008, s. 491 
98 ZELENKA, J. a kol. Insolvenční zákon: Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktual. vyd. Praha : Linde Praha a. s., 2008, s. 531. 
99 POHL, T. Nová úprava insolvenčního řízení – IV. část. Obchodní právo, 6/2008, s. 13. 
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souvislost trestného činu s přijetím reorganizačního plánu nebo mírou uspokojení, 

kterého bylo skrze plán dosaženo. 

V případě, že soud doopravdy rozhodne o zrušení reorganizačního plánu, mohou 

věřitelé bez dalšího požadovat uspokojení pohledávek a jiných práv, které měli před 

jeho schválením. Práva zaniklá na základě ustanovení § 356 odst. 1 InsZ se jim tedy 

znovu obnovují.  

Vedle toho zároveň platí, že rozhodnutím o zrušení reorganizačního plánu nejsou 

dotčena ani práva věřitelů a třetích osob založená reorganizačním plánem.100 Práva 

těchto osob vzniklá na základě schváleného reorganizačního plánu tedy i nadále trvají. 

Věřitel tedy může nadále požadovat zaplacení nejen své původní pohledávky (obnovené 

po zrušení reorganizačního plánu), ale rovněž zaplacení zbylé části nezaniklé 

pohledávky. 

 

Rozhodnutí o přeměně reorganizace v konkurs 

A konečně třetí způsob skončení reorganizace. Insolvenční soud rozhodne o přeměně 

reorganizace v konkurs tehdy, pokud zatím nedošlo ve všech podstatných bodech ke 

splnění reorganizačního plánu (§ 363 odst. 4 InsZ) a zároveň je-li splněn alespoň jeden 

z níže uvedených předpokladů:  

 

1)  reorganizace byla povolena na návrh dlužníka a ten její přeměnu v konkurs po 

tomto povolení navrhl, 

2) oprávněná osoba nesestaví ve stanovené lhůtě reorganizační plán ani po jejím 

případném prodloužení insolvenčním soudem nebo předložený reorganizační 

plán vezme zpět, 

3)  insolvenční soud neschválil reorganizační plán a oprávněným osobám uplynula 

lhůta k jeho předložení, 

4)  v průběhu provádění reorganizačního plánu dlužník neplní své podstatné 

povinnosti stanovené tímto plánem nebo ukáže-li se, že podstatnou část tohoto 

plánu nebude možné plnit, 

5)  dlužník neplatí řádně a včas úroky podle § 171 odst. 4, nebo v podstatném 

rozsahu neplní své jiné splatné peněžité závazky, nebo 
                                                      
100 § 362 odst. 3 InsZ 
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6)  dlužník po schválení reorganizačního plánu přestal podnikat, ačkoli podle 

reorganizačního plánu podnikat měl.  

 

Jsou to vlastně nejrůznější důvody, pro které se reorganizace nepovedla a dlužníka tak 

v důsledku toho stíhá nepříznivý následek v podobě změny způsobu řešení úpadku nebo 

hrozícího úpadku v konkurs.  

V prvním až třetím uvedeném bodě rozhoduje insolvenční soud bez jednání. Naopak 

v případech uvedených pod body 3 až 6 rozhodne insolvenční soud o přeměně 

reorganizace v konkurs po jednání, k němuž předvolá insolvenčního správce, dlužníka, 

navrhovatele reorganizace a věřitelský výbor. Těmto osobám se ve všech případech 

(body 1 až 6) doručí rozhodnutí o přeměně zvlášť a mohou proti němu podat odvolání. 

Rozhodnutí insolvenčního soudu o přeměně reorganizace v konkurs nastávají účinky 

spojené s prohlášením konkursu, pokud insolvenční soud ve svém rozhodnutí nestanoví 

podmínky této přeměny jinak.101 

 

Splněno v podstatných bodech 

Na závěr uvádím ještě jednu pasáž, ve které bych chtěl učinit zmínku o podle mě 

poněkud „neurčitém“ ustanovení § 363 odst. 4 InsZ. Zde se říká to, co jsem uvedl již 

výše, totiž že o přeměně reorganizace v konkurs nemůže soud rozhodnout, jestliže 

reorganizační plán byl v podstatných bodech splněn.  

Jde o ustanovení, které by mohlo působit výkladový problém. Zákon blíže neurčuje, 

jak daleko musí proces plnění reorganizačního plánu zajít, aby se určitá osoba mohla 

odvolávat na jeho splnění v podstatných bodech. Především bude nutné podrobit 

zkoumání vždy každý jednotlivý reorganizační plán, jehož konkrétní obsah bude 

rozhodující. Zejména bude záležet na způsobu řešení úpadku, resp. hrozícího úpadku 

dlužníka. Pokud se v průběhu plnění reorganizačního plánu dostanou jeho jednotlivé 

kroky do takového stádia, že by jejich návrat do původního stavu mohl mít negativní 

dopad na věřitele, lze nejspíše hovořit o splnění plánu v podstatných bodech, neboť 

například ohrožení míry a rovnosti uspokojení věřitelů, hrozící v důsledku přeměny 

reorganizace v konkurs, bude podle mě jedním z případů, kterým se insolvenční zákon 

snaží prostřednictvím tohoto ustanovení zabránit. 
                                                      
101 § 363 odst. 5 InsZ. 
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Až časem se ukáže, zda vůbec a v jaké míře je obecnost tohoto ustanovení nejen pro 

postavení věřitelů v reorganizaci skutečně problémovou. Dovoluji si zde ale již nyní 

odhadnout, že výklad tohoto ustanovení se jednou stane nevyhnutelným úkolem našich 

soudů, které mu snad dají konkrétnější podobu. 
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Závěr 

Zákon o konkursu a vyrovnání platil v naší zemi necelých 17 let. Jeho nahrazení 

insolvenčním zákonem bylo nepochybně krokem správným směrem. K tomuto závěru 

se lze přiklonit již po dvou letech účinnosti insolvenčního zákona. Posoudit, jak si 

povedou jednotlivé „novinky“, které tento zákon přinesl, na to budou naopak dva roky 

účinnosti zákona bezesporu málo a povedou jen k unáhleným závěrům. Jako všechno 

nové a dosud právnímu řádu neznámé, i reorganizace potřebuje nějaký čas, aby ji naše 

právní a ekonomické prostředí vstřebalo. Nehledě na to, že každá samotná reorganizace 

je během na dlouhou trať a standardně trvá po dobu několika let. Až nějakou dobu po 

napsání této diplomové práce přijdou hmatatelnější (empiricky ověřené) výsledky, na 

jejichž základě bude možné usuzovat na to, jak velkým byla pro české úpadkové právo 

reorganizace přínosem.  

I když nějaký čas potrvá, než první dlužníci přinesou konkrétnější výsledky o 

ne/úspěšnosti jimi podstoupeného reorganizačního řízení, lze si již přesto na základě 

dvou let účinnosti insolvenčního zákona troufnout některé aspekty tohoto způsobu 

řešení úpadku dlužníka zhodnotit. Minimálně se o to pokusím na základě poznatků, o 

které jsem se díky této práci obohatil. Věřím, že to nebudou jen ony unáhlené závěry. 

Od reorganizace se očekává, že bude alternativní variantou ke konkursnímu řešení 

úpadku podnikatelů. Věřitelům by měla, rozhodnou-li se jí podstoupit, přinést vyšší 

uspokojení, než kterého dosáhnou při prodeji majetku dlužníka v konkursu. Jak jsem 

zmínil v úvodu této práce, od 1.10.1991 do prvního pololetí roku 2007 bylo povoleno 

45 vyrovnání, což je jednoznačně velmi nízké číslo. Ze statistik, které mám dále 

k dispozici, vyplývá, že v České republice bylo v roce 2008 povoleno 6 reorganizací a 

prohlášeno 879 konkursů.102 V případě reorganizace jde rovněž o neveliké číslo, jež 

může mít na svědomí několik faktorů. 

 Prvním z nich by mohla být kvantitativní brána vstupu do reorganizace. Zda-li 

požadovaných 100 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru nebo obrat ve výši 

                                                      
102 RICHTER, T. Insolvenční zákon v roce dva: první statistické údaje a pokus o jejich prozatímní 

interpretaci, XVII. ročník karlovarské právnických dní, 4. až 6 červen 2009, dostupné na www: 

http://www.google.cz/#hl=cs&q=insolven%C4%8Dn%C3%AD+z%C3%A1kon+v+roce+dva&lr=&aq=f

&oq=insolven%C4%8Dn%C3%AD+z%C3%A1kon+v+roce+dva&fp=3e0672b1a5097371 [ke dni 05. 

03. 2010]. 
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nejméně 100 000 000 Kč za poslední účetní období není přílišnou zdí, která nepropustí 

do reorganizace i menší dlužníky s legitimními ekonomickými důvody. Pravda, pořád je 

zde cesta i pro dlužníky, kteří toto kritérium velikosti nesplní. Tato možnost je však 

závislá na vůli věřitelů, kteří jsou z různých důvodů  ne vždy snahám dlužníka o 

reorganizaci úplně nakloněni. Může tak dojít k situaci, kdy dlužníkův podnik s reálnou 

šancí na záchranu nebude moci pro výše uvedené limitující ekonomické ukazatele na 

reorganizaci dosáhnout.  

Přidáme-li k tomuto ještě dnešní dynamický rozvoj podnikatelské sféry, složité 

ekonomicko-organizační vztahy a  nově vznikající hospodářská uskupení, mohla by 

dnešní velikostní kritéria pro vstup do reorganizace doznat možná v budoucnu jistých 

změn, i s ohledem na celkový vývoj ekonomického prostředí v naší zemi. 

Dalším faktorem odrazujícím od reorganizace, a podle mě v praxi více 

pravděpodobným než zmíněná kvantitativní kritéria, může být složitost a zdlouhavost 

reorganizačního řízení. Navíc, reorganizace je proces relativně nákladný, vyžadující 

značné financování související s dalším provozem podniku dlužníka. Z toho důvodu 

bude pro některé věřitele dlužníka pohodlnější volit raději konkurs, přinese-li jim pro ně 

dostačující uspokojení.  

Co se novému insolvenčnímu zákonu oproti předchozí právní úpravě povedlo a 

v reorganizaci to platí dvojnásob, to je citelné posílení práv věřitelů. Skrze napsání této 

práce jsem se o tom dokonale přesvědčil, vždyť právě analýza postavení věřitelů byla 

mým primárním cílem. 

Reorganizace je způsobem řešení úpadku dlužníka, kde mají věřitelé nejvíce 

oprávnění. Vlastně už jen to, zda se reorganizace uskuteční, záleží do značné míry na 

nich. Mají rozhodující vliv na to, jakým směrem se tento proces bude ubírat. Jako velké 

pozitivum hodnotím, že insolvenční zákon ponechává účastníkům v reorganizaci veliký 

prostor pro jejich vlastní iniciativu. Reorganizace představuje zejména jakousi procesní 

platformu, na níž lze vést strukturovaná vyjednávání. Věřitelé mají nepřeberné množství 

možností, jak pro sebe co nejvýhodněji úpadek dlužníka vyřešit, i když i tato variabilita 

má samozřejmě své zákonné mantinely.  

V konečném součtu bude podle mě vždy rozhodující společné vyjednávání dlužníka 

a jeho věřitelů. Jejich kooperace a rozumná domluva je pro reorganizaci klíčovou. Při 

dnešní velikosti některých dlužníků a počtu jejich věřitelů budou tato jednání odsouzena 
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k velké časové náročnosti. Přesvědčí-li však dlužník věřitele, že jeho podnik má naději 

na ozdravení, mohou z toho nakonec profitovat obě strany.  

Česká republika prostřednictvím insolvenčního zákona přijala řešení insolvenční 

problematiky používané v některých zemích západní Evropy a v USA a přizpůsobila 

své úpadkové právo celosvětovým trendům. Nějakou dobu potrvá, než si vše jak se říká 

„sedne“, ale nepochybně to byl krok správným směrem.  

Jsem přesvědčen, že nabízené reorganizační řízení úspěšně nahradilo obtížně 

využívané vyrovnání. Na druhé straně s ohledem na podmínky vstupu do reorganizace, 

její finanční nákladnost a ekonomické podmínky v naší zemi, bude konkurs frekvencí 

užití stále převládajícím způsobem řešení úpadku. České insolvenční právo má však k 

němu plnohodnotnou alternativu, která je pozitivní už jen tím, že věřiteli přináší šanci 

na větší uspokojení a dlužníkovi na záchranu před likvidací v konkursu. Až čas 

společně s postupně se tvořící judikaturou prověří, nakolik byla právní úprava 

reorganizace účastníkům insolvenčního řízení a potažmo celé naší zemi prospěšnou.  
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Seznam zkratek 

ČR  Česká republika 

InsZ  insolvenční zákon 

např.  například  

ObchZ  obchodní zákoník 

OSŘ  občanský soudní řád 

USA  Spojené státy americké 

ZKR  zákon o konkurze a reštrukturalizácii 

ZKV  zákon o konkursu a vyrovnání 
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Abstract 

Act No. 182/2006 Coll., the Insolvency Act, represented big changes on the field of 

the Czech bankruptcy law. One of these changes was introduction of a new way of 

dealing with bankruptcy - the reorganization. It provides the debtor, who is in a difficult 

financial situation, with a chance to save his business. Reorganization represents a 

sanation form of bankruptcy proceedings and it is thus an alternative to a typical 

liquidation form of dealing with bankruptcy. 

The Insolvency Act strengthened the position of creditors in the bankruptcy 

proceedings. They have new powers and a greater influence on the ongoing 

proceedings. 

This thesis deals with the position of creditors in the reorganization. It analyzes their 

rights and obligations through the whole process of reorganization. 

The thesis begins with a definition of creditors and special creditors´ bodies in 

general and defines basic terminology used in the thesis. This is followed by a 

description of the process of reorganization itself in chapter two. The foreign legislation 

as an inspiration of the Czech legislature is placed at the beginning of this part. A 

number of conditions have to be met that the court may authorize the reorganization. A 

bankruptcy of a debtor is a basic prerequisite.  

In chapter three, the attention is paid to the creditor as to an entity authorized to 

submit a proposal for permitting the reorganization. It is important this creditor´s 

proposal to be approved by the other creditors. Chapter four deals with the aforesaid 

process of approving the proposal by the creditors.  

The rest of the work is focused on the phase following the court´s authorization of 

reorganization. Key document of this phase is the reorganization plan, which includes 

measures for the debtor´s reorganization. Chapter five focuses on this plan. Creditor and 

debtor are the only subjects entitled to draw up the plan.  

An essential part of the reorganization plan is division of creditors into groups. This 

is an extremely important part of the plan, as the groups of creditors decide whether the 

plan is adopted or not. This work deals in detail with the various groups of creditors as 

well as with the plan approval process itself mainly in chapter six. 

After the creditors and the court approve the reorganization plan, the implementation 

phase of reorganization can begin. Therefore, some situations regarding the creditors in 
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the framework of implementation of the reorganization plan are analyzed in the seventh 

chapter of the work.   

The eight chapter concerns the modification of the reorganization plan and the 

regulation of the rights and obligations of the creditors within the process of this 

modification.  

The last chapter of the work analyzes the position of the creditors in the moment of 

completion of reorganization. 
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