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Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat postavení věřitele v insolvenčním 

řízení s ohledem na problematiku uplatňování jeho pohledávek. Snahou tedy bylo podat 

čtenáři ucelený výklad o tom, jakým způsobem se mohou věřitelé domoci svých práv a 

jak si mají v rámci insolvenčního řízení počínat, aby dosáhli maximálního uspokojení 

svých pohledávek.  

 

Jak už jsem předeslala v samotném úvodu práce, nový insolvenční zákon se snažil 

upevnit a zlepšit postavení věřitelů, zejména v té rovině, že mohou výrazněji zasahovat 

do samotného insolvenčního řízení, rozhodovat o důležitých otázkách a tím ovlivnit 

výsledné uspokojení svých pohledávek. Významným oprávněním, které mají věřitelé k 

dispozici, na rozdíl od dřívější úpravy v ZKV (dovoloval věřitelům sice taktéž 

insolvenčního správce odvolat, ovšem už nikoli zvolit si nového, toto právo měl 

výhradně soud), je nyní jak možnost osobu insolvenčního správce odvolat, tak i nového 

vybrat. Jsou to také právě věřitelé, kteří mají do značné míry vliv na rozhodnutí o tom, 

jakým způsobem bude řešen úpadek.  

 

Výrazně posílilo i postavení zajištěných věřitelů, kdy podle ZKV jim bylo přiznáno 

pouze 70 % čistého výtěžku zpeněžení ze zajištění (v neuspokojeném rozsahu se jejich 

pohledávka uspokojovala jako nezajištěná), naproti tomu podle insolvenčního zákona 

mají nárok prakticky na 100 % výtěžku zpeněžení ze zajištění (po odečtení nákladů). 

Zároveň byla u zajištěných věřitelů odstraněna zvláštní úprava obsažená v ZKV 

spočívající v tom, že pokud byl dlužníkův závazek zajištěn majetkem ve vlastnictví třetí 

osoby, mohl věřitel dosáhnout úhrady svého závazku z předmětu zajištění jen 

prostřednictvím konkursu, zatímco podle nové úpravy tomu tak není a dlužníkův věřitel 

má právo uplatnit své nároky přímo vůči třetí osobě, např. zástavnímu dlužníku, je-li 

osobou odlišnou od dlužníka, jehož závazek svým majetkem zajišťuje.  

 

Opuštěna byla i koncepce dělení jednotlivých pohledávek na pohledávky I. a II. třídy, 

nyní co do tříd není mezi přihlášenými pohledávkami odlišností, což je dle mého názoru 
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pro věřitele pozitivní, neboť pro ně nebylo vždy snadné svoji pohledávku správně 

zařadit. 

 

Co je naproti tomu insolvenčnímu zákonu vytýkáno, je jeho rozsah (434 paragrafů) a 

z toho vyplývající kazuističnost; obsahuje téměř šestkrát více paragrafů než ZKV (73 

paragrafů), přičemž pro řadu věřitelů je poměrně obtížné se v zákoně orientovat. 

 

Na věřitele jsou taktéž kladeny zvláštní nároky spočívající v jejich aktivním přístupu, 

musí sami sledovat, jestli je v insolvenčním rejstříku zveřejněno zahájení insolvenčního 

řízení, ve kterém figuruje právě jejich dlužník, a hlídat tak počátek propadné lhůty 

k přihlášení pohledávky. Samotné podání přihlášky je poměrně formální úkon, na 

věřiteli je požadováno řádné vyplnění přihlášky včetně doložení všech potřebných 

příloh. Pokyny pro vyplnění pro věřitele jsou k dispozici na webových stránkách 

www.insolvencnizakon.cz, přesto ale správné vyplnění přihlášky skýtá řadu úskalí, a 

pro věřitele je tak často nutností vyhledat právní pomoc.  

 

Za dobu účinnosti nového insolvenčního zákona byla v rámci problematiky uplatňování 

pohledávek věřitelů v praxi řešena již řada případů, které jsem se snažila ve své práci 

reflektovat. Jsem totiž toho názoru, že činnost insolvenčních soudů je zásadní v tom, že 

pomáhá svými rozhodnutími interpretovat samotný zákon, jelikož řada ustanovení, na 

které jsem se snažila ve své práci poukázat, je poměrně nejasná. Soulad ustanovení 

zabývajících se udělováním sankcí za přihlášení nepodložených pohledávek s ústavními 

předpisy bude posuzován ze strany Ústavního soudu a jistě bude zajímavé sledovat, 

jaký názor Ústavní soud v této problematice zaujme. Insolvenční zákon je zákon stále 

poměrně nový a až praxe soudů ukáže, zda přispěl k výraznějšímu uspokojení věřitelů a 

zjednodušení celého insolvenčního řízení. 

 

http://www.insolvencnizakon.cz/

