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1 Pojem a význam insolvenčního řízení 

Insolvenční řízení respektive insolvenční právo je specifickým právním odvětvím, 

nejčastěji zařazovaným pod občanské právo procesní. Jedná se o civilní soudní řízení, 

jehož předmětem je řešení úpadku, tedy situace, kdy se dlužník dostane do tak 

nepříznivých majetkových poměrů, že není schopen plnit své závazky. Věřitelé v jeho 

rámci nárokují alespoň poměrné uspokojení svých pohledávek. Insolvenčním právem 

můžeme chápat právní regulaci určité mezní situace, regulaci která určuje, jakým 

způsobem budou nároky jednotlivých věřitelů uspokojovány, a jejímž cílem je 

zachování alespoň částečné objektivní spravedlnosti. Má diplomová práce nese název 

uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, budu se tedy ve své práci věnovat 

postavení věřitelů a jejich pohledávek, zmíním zvláštnosti uplatňování pohledávek 

s ohledem na způsob řešení úpadku, dále pojednám o přezkumném jednání a 

incidenčních sporech a v závěru o vlivu nařízení Evropského společenství 1346/2000 

(dále jen nařízení).  

2 Úpadek a způsoby jeho řešení 

Základním pramenem insolvenčního práva v České republice je zákon č. 182/2006 ze 

dne 30. 3. 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ), 

účinný ode dne 1. 1. 2008, který nahradil zákon č. 328/1991 Sb. ze dne 11. 7. 1991 o 

konkursu a vyrovnání (dále jen ZKV). Nový zákon představuje především změnu ve 

způsobu řešení úpadku, kdy vedle tradičního likvidačního způsobu řešení úpadku 

(konkursu) přistoupily nové sanační způsoby – reorganizace a oddlužení. Reorganizace 

reflektuje moderní směřování právní regulace, jelikož běžnými úpadci (dle pojmosloví 

insolvenčního  zákona dlužníky) již nejsou jen drobní podnikatelé, nýbrž i střední a 

velcí podnikatelé, přičemž pro tyto dlužníky a jejich věřitele je vhodnější najít takové 

řešení, které nemusí vždy znamenat úplnou likvidaci dlužníka – podnikatele. 

Dlužníkům nemajícím dluhy z podnikání zákon nabízí perspektivní řešení jejich 

nepříznivé majetkové situace formou oddlužení. Dřívější řešení úpadku formou 

vyrovnání (nuceného vyrovnání) už nový zákon nepřebírá. Zmíním ve své práci krátce 

způsoby řešení úpadku, na které později navážu v souvislosti s určitými zvláštnostmi při 

uplatňování pohledávek, jež se liší právě dle různého způsobu řešení. 
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2.1 Konkurs 

Konkurs je dle ustanovení § 244 IZ způsob řešení úpadku, kdy dochází k poměrnému 

uspokojení věřitelů ze zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky 

nebo jejich části nezanikají. Konkurs představuje spádový způsob řešení úpadku, 

alternativním způsobem řešení u podnikatelů je reorganizace, u nepodnikatelů 

oddlužení. Konkurs u právnických osob znamená de facto jejich likvidaci, u fyzických 

osob tím, že neuspokojené pohledávky nezanikají, stálé zatížení osoby dlužníka dokud 

neuspokojí veškeré pohledávky svých věřitelů. Novinkou, kterou insolvenční zákon 

upravuje v ustanovení § 314 IZ, je tzv. nepatrný konkurs, jenž je zjednodušeným 

konkursním řízením určeným dlužníku, který je fyzickou osobou a není podnikatelem, a 

tzv. malým podnikatelům, jejichž obrat za předchozí období nepřesahuje 2 miliony Kč a 

nemají více jak 50 věřitelů. 

2.2 Oddlužení 

Oddlužení představuje druhý ze způsobů řešení úpadku, je ovšem určeno pouze 

nepodnikatelům, lhostejno, zda se jedná o fyzickou, či právnickou osobu. Zároveň se 

soudní praxe již ustálila na tom, že by tyto nepodnikatelské subjekty neměly mít ani 

dluhy z podnikání.
1
 Podle ustanovení § 398 odst. 1 IZ můžeme rozlišovat dvě formy 

oddlužení, a to zpeněžení majetkové podstaty dlužníka a plnění splátkového kalendáře. 

Podstatou plnění splátkového kalendáře je, že dlužník po dobu pěti let splácí svým 

nezajištěným věřitelům částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při 

výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Při řešení 

oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty se postupuje stejně jako při zpeněžení 

majetkové podstaty v konkursu, s tím rozdílem, že do podstaty nenáleží majetek, který 

dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení. V obou případech zásadně musí být 

hodnota plnění, kterou obdrží nezajištění věřitelé alespoň 30 %, s výjimkou případů, 

kdy věřitelé souhlasí s plněním nižším (§ 392 odst. 1 písm. c/ IZ).  Jestliže se ovšem 

věřitele nepodaří uspokojit, přechází oddlužení v konkurs, a uplatňuje se tedy spádová 

(sběrná) funkce konkursu jako takového, kdy na rozdíl od oddlužení nezanikají 

                                                 
1
např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. KSOS 34 INS 625/2008, 29 NSČR 3/2009-

A, Usnesení VS ze dne 13. 3. 2008, sp. zn. KSPL 29 INS 252/2008, 1 VSPH 3/2008-A (SJ 104/2008), 

Kučera F., Insolvenční zákon, C. H. Beck, 2009, s. 217 
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nesplacené závazky dlužníka. Oddlužení tedy chápeme jako možnost řešení tíživé 

sociální situace jinak než prostřednictvím exekuce. 

2.3 Reorganizace 

Reorganizace je alternativním způsobem řešení úpadku, které je určeno především 

velkým podnikům a jehož principem je uspokojení pohledávek věřitelů za udržení 

chodu podniku, aniž by muselo dojít k jeho likvidaci. Definice reorganizace je obsažena 

v ustanovení § 316 IZ jako postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování 

provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravení hospodaření tohoto 

podniku podle soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho 

plnění ze strany věřitelů. Je určena podnikatelům, a to jak právnickým, tak fyzickým 

osobám, s tím, že podnik musí mít alespoň 100 zaměstnanců anebo obrat 100 miliónů 

Kč ročně. Určitou výjimku malým a středním podnikům, a také drobným živnostníkům, 

kteří nesplňují výše uvedená kritéria, poskytuje zákon v ustanovení § 148 odst. 2 IZ ve 

formě tzv. zkrácené nebo také předpřipravené reorganizace. O té hovoříme za situace, 

kdy sám dlužník předloží spolu s insolvenčním návrhem i reorganizační plán, který 

musí být vzápětí odsouhlasen alespoň polovinou všech zajištěných a nezajištěných 

věřitelů. 

Pro věřitele je řešení úpadku formou reorganizace výhodné za předpokladu, že podnik 

má jisté nadějné vyhlídky do budoucna, je životaschopný a jestliže se stane opět 

podnikem prosperujícím. Za situace, kdy tu takovéto vyhlídky nejsou, umožňuje zákon 

věřitelům rozhodnout, že způsobem řešení úpadku bude konkurs. 

3 Zásady insolvenčního řízení 

Oproti zákonu o konkursu a vyrovnání přináší insolvenční zákon změnu i v postavení 

insolvenčního soudu a věřitelů v rámci celého řízení. Jejich postavení zákon výrazně 

posílil, zatímco insolvenční soud jako takový ustupuje do pozadí a stává se spíše 

arbitrem. Věřitelé mohou nyní výrazněji uplatňovat svá práva v insolvenčním řízení, 

zejména mají vliv na rozhodnutí o tom, jakým způsobem bude řešen úpadek a taktéž 

vybírat osobu insolvenčního správce.  
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Základní zásada týkající se postavení věřitelů je zásada rovných možností věřitelů („par 

conditio creditorum“)
2
, která je upravena v ustanovení § 5 IZ. Insolvenční řízení má být 

vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně 

zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení 

věřitelů. Zákon přiznává rovné možnosti těm věřitelům, kteří mají stejné nebo obdobné 

postavení (§ 5 písm. b/ IZ). Stejná práva tak musí mít všichni věřitelé ve shodném 

postavení, tedy ti věřitelé, které můžeme dělit podle jejich pohledávek na věřitele 

s pohledávkami, které je třeba přihlásit (§ 165 odst. 1 IZ), věřitele, na jejichž 

pohledávky se hledí ze zákona jako na pohledávky přihlášené (§ 165 odst. 2 IZ), 

zajištěné věřitele (§ 166 IZ), věřitele s pohledávkami za majetkovou podstatou (§ 168 

IZ), věřitele s pohledávkami postavenými na roveň pohledávce za majetkovou 

podstatou (§ 169 IZ) a věřitele podřízených pohledávek a pohledávek společníků nebo 

členů dlužníka (§ 172 IZ).
3
 Insolvenční zákon poskytuje taktéž ochranu práv, která 

věřitel nabude v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení, a to v tom smyslu, že 

takto nabytá práva nelze omezit rozhodnutím soudu ani postupem insolvenčního 

správce, ledaže zákon stanoví něco jiného. Rovné možnosti věřitelů garantuje také 

zákaz uspokojení věřitelů mimo insolvenční řízení, konkrétně ustanovení § 5 písm. d/ 

IZ, dle kterého jsou věřitelé povinni zdržet se jednání směřujícího k uspokojení jejich 

pohledávek z majetku podstaty mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon. Toto 

ustanovení se vztahuje na všechny fáze insolvenčního řízení a dopadá i na věřitele, kteří 

se insolvenčního řízení neúčastní.
4
  

4 Zahájení insolvenčního řízení 

Dle ustanovení § 97 IZ se insolvenční řízení zahajuje zásadně na návrh, není tedy 

v kompetenci insolvenčního soudu, aby řízení zahájil sám od sebe, hovoříme proto o 

řízení návrhovém. Návrh smí podat jen dlužník nebo jeho věřitel, jiná osoba není 

zásadně oprávněna tento návrh podat (výjimka viz § 368, § 380 IZ). Řízení je zahájeno 

dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu, kterým je dle ustanovení 

§ 85a o. s. ř. krajský soud, v jehož obvodu má dlužník své sídlo. V případě, že je 

                                                 
2
 Zelenka J. a kolektiv, Insolvenční zákon, Linde Praha a.s., 2008, 2. vydání, s. 37 

3
 Kozák J., Budín P., Dadam A., Pachl L., Insolvenční zákon a předpisy související, Komentář, ASPI, a.s., 

2008, s. 11 
4
 Zelenka J. a kolektiv, Insolvenční zákon, Linde Praha a.s., 2008, 2. vydání, s. 38 
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insolvenční návrh podán u jiného než krajského soudu, nastanou účinky spojené se 

zahájením insolvenčního řízení teprve dnem, kdy bude návrh předán soudu věcně 

příslušnému postupem dle ustanovení § 104a o. s. ř. Insolvenční návrh musí být dle 

ustanovení § 97 odst. 2 IZ opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, 

nebo zaručeným elektronickým podpisem, jinak se k němu nepřihlíží. K problematice 

absence úředně ověřeného podpisu na insolvenčním návrhu se již vyjádřil Vrchní soud 

v Praze, přičemž uzavřel, že se jedná o chybějící procesní úkon, bez něhož nemůže být 

zahájeno insolvenční řízení, a soud tedy nemůže rozhodovat ani o uložení zálohy na 

náklady insolvenčního řízení.
5
 

 

V případě hrozícího úpadku je oprávněn podat insolvenční návrh pouze dlužník. 

Pojem hrozící úpadek nebyl obsažen v zákonu o konkursu a vyrovnání, je tedy novou 

možností, kterou nabízí insolvenční zákon dlužníku při řešení jeho majetkové situace a 

která mu přináší řadu ekonomických výhod. Dlužník by tak měl zhodnotit svoji situaci a 

v případě své důvodně očekávané neschopnosti plnit podstatné části svých závazků má 

možnost podat sám na sebe návrh na prohlášení úpadku a jeho řešení, přestože tu 

úpadek ještě není, ale jeví se v brzké době neodvratným. Toto právo podat insolvenční 

návrh z důvodu hrozícího úpadku přiznává logicky zákon jen dlužníku, neboť jen o sám 

je schopen nejlépe zhodnotit svoji majetkovou situaci, nikoli tak jeho věřitelé.  

 

Zahájení insolvenčního řízení dle ustanovení § 101 IZ oznamuje insolvenční soud 

vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do dvou hodin poté, kdy mu došel insolvenční 

návrh. Tato lhůta se uplatní, je-li návrh podán v rámci pracovní doby soudu. Za situace, 

kdy dojde návrh soudu mimo vymezenou pracovní dobu, začne lhůta běžet až od 

počátku následujících úředních hodin následujícího pracovního dne. Vyhláška se 

zveřejňuje v insolvenčním rejstříku, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti a je 

veden v elektronické formě, což umožňuje, aby do něho mohl kdokoli nahlížet a 

získávat potřebné informace. V informačním systému insolvenčního rejstříku (dostupný 

na webových stránkách www.justice.cz) je veden elektronicky celý soudní spis, a to 

samostatně krajskými soudy, respektive Městským soudem v Praze, a vrchní soudy a 

Nejvyšší soud do něho pouze vstupují. Jelikož insolvenční zákon požaduje podle 

                                                 
5
 Usnesení VS ze dne 19. 6. 2009, sp. zn. KSHK 40 INS 2342/2009, 1 VSPH 300/2009-A, Kučera F., 

Insolvenční zákon, C. H. Beck, 2009, s. 44 

http://www.justice.cz/
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ustanovení § 71 odst. 2 IZ zveřejnění vyhlášky, nepostačí její pouhé zveřejnění v 

insolvenčním rejstříku, ale je nutné, aby byla tato vyhláška vyvěšena i na úřední desce 

insolvenčního soudu. Význam zveřejnění vyhlášky tkví především v tom, že od tohoto 

okamžiku mohou všichni věřitelé přihlašovat své nároky formou přihlášky.
6
 Výjimkou 

je pouze věřitel, který sám podal insolvenční návrh, neboť je jeho povinností k návrhu 

dle ustanovení § 105 IZ připojit i přihlášku a zároveň je povinen doložit, že má proti 

dlužníkovi splatnou pohledávku, a musí tak unést důkazní břemeno. Jestliže věřitel jako 

insolvenční navrhovatel nedoplní i přes řádnou výzvu soudu insolvenční návrh i o 

přihlášku, insolvenční soud odmítne návrh podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ. 

Insolvenční návrh může vzít navrhovatel zpět dle ustanovení § 129 IZ, a to až do vydání 

rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Pro 

věřitele ovšem dle ustanovení § 129 odst. 2 IZ platí, že nový insolvenční návrh pro tutéž 

pohledávku může podat až po šesti měsících po jeho zpětvzetí, přičemž toto ustanovení 

platí i pro osobu, která pohledávku od věřitele nabyla. 

5 Rozhodnutí o úpadku 

Rozhodnutí o úpadku představuje vlastní meritorní rozhodnutí insolvenčního soudu 

v případě, že je osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že je dlužník v úpadku nebo že 

mu úpadek hrozí. Oproti předchozí úpravě, kdy konkursní soud rozhodl o prohlášení 

konkursu nebo o povolení vyrovnání (existence úpadku byla řešena jako otázka 

předběžná), je nyní chápáno rozhodnutí o úpadku jako otázka základní, a představuje 

tak meritum věci. Obsahové náležitosti rozhodnutí o úpadku jsou upraveny v ustanovení 

§ 136 odst. 2 IZ. Pro věřitele je významná zejména výzva (§ 136 odst. 2 písm. d/ IZ), 

aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, 

přičemž musí být zároveň poučeni o následcích zmeškání takovéto lhůty. Přihlašování 

pohledávek tak představuje základní způsob, umožňující věřitelům uspokojení jejich 

nároků.  Toto ustanovení se vztahuje na ty pohledávky věřitelů, které je třeba přihlásit, 

nikoli na pohledávky, které se nepřihlašují (např. za majetkovou podstatou dle § 168 IZ, 

pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle § 169 IZ), 

jak pojednám dále.  

 

                                                 
6
 Kotoučová J. a kolektiv, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), C. H. Beck, 

2008, s. 309 
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Uplatňovat své pohledávky, které se přihlašují, mohou ovšem věřitelé nikoli až od 

rozhodnutí o úpadku, nýbrž již od zahájení insolvenčního řízení, nejpozději však do 

konce lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, kterou vymezuje ustanovení § 136 odst. 

3, 4 IZ. Zákon umožňuje insolvenčnímu soudu, aby sám stanovil lhůtu k přihlášení 

pohledávek, avšak tato nesmí být kratší 30 dnů a delší dvou měsíců. Je-li ovšem 

s rozhodnutím o úpadku spojeno i rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta 

k přihlášení pohledávek ze zákona přesně 30 dní. Obě tyto lhůty začínají běžet od 

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

věřitelům k přihlašování pohledávek v rozhodnutí o úpadku musí obsahovat i poučení o 

následcích zmeškání lhůty. Jelikož se jedná o lhůtu prekluzivní, neboli propadnou, po 

jejím marném uplynutí ztrácí věřitel možnost úspěšně uplatnit nárok na uspokojení své 

pohledávky v insolvenčním řízení. Jestliže věřitel nepodá přihlášku ve stanovené lhůtě, 

má to za následek, že se k ní dle ustanovení § 173 odst. 1 IZ nepřihlíží, a insolvenční 

soud ji podle ustanovení § 185 IZ odmítne. Právní mocí účast takového věřitele 

v insolvenčním řízení končí, o čemž je věřitel uvědomen ve výroku rozhodnutí.  

 

Rozhodnutí o úpadku nedoručuje insolvenční soud všem obecně známým věřitelům 

dlužníka, a to zejména vzhledem k tomu, že insolvenčním rejstřík je veden 

v elektronické podobě, a tak je obecně přístupný každému. Jeví se však vhodným, aby 

insolvenční soud doručil rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění těm věřitelům 

dlužníka, kteří své pohledávky přihlásili už před jeho vydáním.
7
 

 

Obsahem rozhodnutí o úpadku by měla být i výzva dle ustanovení § 136 odst. 2 písm. f/ 

IZ, aby věřitelé insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní 

na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách 

včetně poučení o následcích nesplnění této povinnosti. V případě, že tak věřitelé 

neučiní, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění 

v insolvenčním řízení uplatněno nebylo.
8
 

 

                                                 
7
 Kozák J., Budín P., Dadam A., Pachl L., Insolvenční zákon a předpisy související, Komentář, ASPI, a.s., 

2008, s. 172 
8
 Kozák J., Budín P., Dadam A., Pachl L., Insolvenční zákon a předpisy související, Komentář, ASPI, a.s., 

2008, s. 171 



13 

 

Další náležitostí rozhodnutí o úpadku je dle ustanovení § 136 odst. 2 písm. g/ IZ výrok, 

jímž se určí místo a termín konání schůze věřitelů a přezkumného jednání. Lhůty jsou 

upřesněny v ustanovení § 137 IZ tak, že schůze věřitelů musí být svolána nejpozději do 

2 měsíců od rozhodnutí o úpadku a přezkumné jednání se musí konat nejpozději do 2 

měsíců po uplynutí přihlašovací lhůty, ne však dříve než po 7 dnech od uplynutí této 

lhůty. 

6 Pohledávky a jejich uplatnění v insolvenčním řízení 

6.1 Pohledávky, které je třeba přihlásit 

6.1.1 Podání přihlášky 

Podání přihlášky představuje procesní úkon směřující k realizaci práv věřitele 

vyplývajících z jeho nároků vůči dlužníku, proti kterému bylo zahájeno insolvenční 

řízení. Kromě pohledávek, u nichž zákon předpokládá, že se tak stát nemusí (např. 

pohledávky za podstatou, pohledávky postavené jim na roveň, pohledávky společníků či 

členů družstva, pohledávky, které mají stejný právní režim jako pohledávky přihlášené), 

musí být všechny ostatní pohledávky, chce-li věřitel, aby byly uspokojeny, dle 

ustanovení § 173 IZ přihlášeny, a to bez ohledu na to, jestli se jedná o pohledávky 

splatné či nesplatné, podmíněné či nepodmíněné nebo pohledávky, které již byly 

uplatněny u soudu, či pohledávky vykonatelné, které byly vymáhány cestou výkonu 

rozhodnutí nebo exekucí. 

 

Jak už jsem zmínila výše, přihlášky podávají věřitelé u insolvenčního soudu ihned po 

zahájení insolvenčního řízení, od okamžiku, kdy se o něm dozví, přičemž nemusí čekat 

na zveřejnění rozhodnutí o úpadku nebo na lhůtu v něm stanovenou. Rozhodnutí o 

způsobu řešení úpadku nemá vliv na běh lhůty stanovené k podání přihlášek v 

rozhodnutí o úpadku.
9
 K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud 

nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. K otázce 

včasného podání přihlášky se již judikatura soudů ustálila na stanovisku, že k zachování 

lhůty k podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku 

postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost 

                                                 
9
 Usnesení VS ze dne 15. 7. 2008, sp. zn.  KSUL 45 INS 442/2008, 1 VSPH 101/2008-P57 (R 36/2009) 
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písemnost doručit.
10

 Lhůta k podání přihlášky je proto lhůtou procesní (§ 57 odst. 3 o. s. 

ř.).
11

  

 

Ve vztahu k promlčení nebo k zániku práva má přihláška stejné účinky jako podání 

žaloby nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. 

Dle názoru Nejvyššího soudu, obsaženého ve výše uvedeném rozhodnutí, nepostačí 

k zachování lhůty to, že byla u stejného soudu podána v rámci civilního nalézacího 

řízení žaloba o zaplacení pohledávky.
12

 Prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky 

pohledávky není přípustné ani v případě, že vyhláška o zahájení insolvenčního řízení 

zveřejněná v insolvenčním rejstříku obsahovala chybu v identifikačním čísle dlužníka.
13

  

 

K otázce doručování výzvy k podávání přihlášek se vyjádřil Vrchní soud v Praze a 

rozhodl v tom smyslu, že u věřitele přihlášky podané po uplynutí lhůty dle § 173 odst. 1 

IZ, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států 

Evropské unie s výjimkou Dánska, je insolvenční soud povinen před odmítnutím 

přihlášky zkoumat, zda se nejedná o známého věřitele dlužníka, kterému se výzva k 

podávání přihlášek pohledávek doručuje zvlášť podle ustanovení § 430 odst. 1, 3 IZ a 

jemuž začíná běžet lhůta k podání přihlášek až ode dne, kdy mu byla výzva k podávání 

přihlášek doručena zvlášť.
14

 Jinak řečeno, insolvenční soud má povinnost vyrozumět 

dlužníkova známého věřitele, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v 

některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, o zahájení insolvenčního 

řízení jen v případě, vyjde-li jeho existence v insolvenčním řízení najevo nejpozději do 

vydání rozhodnutí o úpadku, a jde-li o povinnost insolvenčního soudu vyrozumět tohoto 

dlužníkova známého věřitele o vydání rozhodnutí o úpadku, jen v případě, vyjde-li jeho 

existence v insolvenčním řízení najevo nejpozději do uplynutí lhůty stanovené 

rozhodnutím o úpadku.
15

 

 

                                                 
10

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11, 

(R 25/2009) 
11

 Usnesení VS ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. KSHK 41 INS 128/2008, 1 VSPH 8/2008-P (R 49/2009) 
12

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11, 

(R 25/2009) 
13

 Usnesení VS ze dne 23. 1. 2009, sp. zn. KSPH 39 INS 2419/2008, 2 VSPH 5/2009-P10 
14

 Usnesení VS ze dne 29. 4. 2009, sp. zn. KSOS 16 INS 5130/2009, 2 VSOL 88/2009 – P204, Kučera F.,  

Insolvenční zákon, C. H. Beck, 2009, s. 101 
15

 Usnesení VS ze dne 11. 1. 2010, sp. zn. KSCB 27 INS 3323/2008, 1 VSPH 11/2010-P48 
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Jestliže podá věřitel přihlášku u jiného než věcně a místně příslušného soudu, postoupí 

ji dle ustanovení § 173 odst. 4 IZ tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, a to bez 

jakéhokoli rozhodnutí. Účinky spojené s podáním přihlášky nastanou teprve 

v okamžiku, kdy je přihláška předána věcně a místně příslušnému soudu. Pro věřitele 

tak znamená podání přihlášky u jiného než věcně a místně příslušného soudu riziko 

spočívající ve ztrátě lhůty v případě, že ji postupující soud nepředá včas. 

 

Po zahájení insolvenčního řízení nelze dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a/ IZ 

pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty uplatnit žalobou, lze-li je 

uplatnit přihláškou. Podá-li tedy věřitel po zahájení insolvenčního řízení žalobu, soud 

řízení o žalobě přeruší až do okamžiku, než insolvenční soud pravomocně rozhodne, 

zda je dlužník v úpadku, či není, popřípadě bez přerušení řízení vyčká rozhodnutí 

insolvenčního soudu o insolvenčním návrhu. V ustanovení § 109 odst. 1 písm. c/ IZ 

insolvenční zákon upravuje i otázku výkonu rozhodnutí a exekuce, které je věřitel 

oprávněn navrhnout, samotné provedení je však možné až po ukončení insolvenčního 

řízení. 

6.1.2 Formulář 

Věřitelé mohou přihlašovat své pohledávky pouze na formuláři, jehož podobu stanoví 

vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční 

řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, jenž je k dispozici 

v elektronické podobě na internetových stránkách www.insolvencnizakon.cz, stejně 

jako pokyny k vyplnění přihlášky. Tento dálkový přístup byl zvolen především proto, 

aby došlo ke zjednodušení přijímání přihlášek věřitelů, stejně tak jako jejich následné 

zpracování, ať už ze strany insolvenčního soudu či insolvenčního správce. Přihláška 

včetně příloh se podává k insolvenčnímu soudu buď klasicky prostřednictvím 

poštovních doručovacích služeb, nebo elektronicky, a to vždy dvojmo, originál zůstává 

na insolvenčním soudě a opis přihlášky a její přílohy doručí insolvenční soud 

insolvenčnímu správci.  

 

Řádná přihláška musí obsahovat obecné náležitosti vyplývající z ustanovení § 42 odst. 

4 a § 79 odst. 1 o. s. ř, což respektuje i vyhláška Ministerstva spravedlnosti 311/2007 

http://www.insolvencnizakon.cz/
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Sb. Ta upravuje v ustanovení § 21 a § 22 povinný obsah každé přihlášky, který tvoří 

označení „Přihláška pohledávky", označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod 

kterou je insolvenční řízení vedeno, pokud není přihláška podávána zároveň s 

insolvenčním návrhem. Další náležitostí je samozřejmě označení dlužníka, označení 

věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je tato adresa odlišná od bydliště nebo 

sídla věřitele. V přihlášce musí být vždy uvedeny bližší údaje o smlouvě nebo jiné 

skutečnosti, které jsou důvodem vzniku pohledávky, včetně rozhodujících skutečností 

pro vznik pohledávky, dále zda je pohledávka nebo její část vykonatelná spolu s údajem 

o pořadí pohledávky a o povaze pohledávky a údaj o výši pohledávky spolu s 

prohlášením o pravdivosti uvedených údajů. Náležitostmi jsou též datum a podpis, 

neboť identifikace dané podepsané osoby je důležitá i z hlediska ručení za splnění 

povinností podle ustanovení § 178, § 179 a § 181 IZ, jak bude pojednáno dále.
16

 

V případě, že přihlášku podepsala i osoba odlišná od věřitele, musí přihláška obsahovat 

i údaje o této osobě.  

 

Další náležitostí insolvenční přihlášky je i důvod vzniku, jehož vymezení může pro 

svoji abstraktnost činit věřitelům jisté potíže. Je ale podstatné zdůraznit, že se 

nevyžaduje právní kvalifikace důvodu vzniku pohledávky, ale pouze vymezení po 

skutkové stránce, tedy stručné a výstižné vylíčení rozhodujících skutečností, které byly 

podstatné pro vznik pohledávky a na základě kterých bude moci insolvenční správce 

danou pohledávku posoudit. Nepostačuje ovšem pouhý odkaz na faktury či listiny. 

K problematice popisu důvodu vzniku se již vyjádřil Vrchní soud v Praze, když 

konstatoval, že věřitel nemusí v přihlášce uplatněný nárok podřadit pod konkrétní 

zákonné ustanovení. To, že přihláška musí obsahovat důvod vzniku a výši pohledávky, 

znamená pouze úplné a určité vylíčení skutečností, z nichž věřitel pohledávku dovozuje. 

Je-li přihláškou uplatněn nárok na peněžité plnění vycházející ze skutkového tvrzení, že 

plnění je požadováno na základě smlouvy, avšak podle názoru soudu je smlouva 

neplatná a jiný důvod plnění tvrzen není, nejde o změnu skutkového stavu vymezeného 

v přihlášce, posoudí-li soud v incidenčním řízení nárok věřitele podle hmotněprávních 

norem upravujících nárok na vydání plnění z bezdůvodného obohacení.
17

 Jiné 

rozhodnutí téhož vrchního soudu upřesňuje již řečené v tom smyslu, že přihláška 

                                                 
16

 Usnesení VS ze dne 7. 1. 2009, sp. zn. KSUL 45 INS 3033/2008, 1 VSPH 303/2008-P1 
17

 Usnesení VS v Praze ze dne 11. 2. 2009, sp. zn. 15 Cmo 20/2009  
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obsahuje důvod vzniku přihlašované pohledávky za předpokladu, že v ní jsou uvedeny 

či popsány skutečnosti (vylíčen skutkový děj), na základě kterých pohledávka vznikla, a 

to natolik podrobně, aby bylo možné jednak přihlašovanou pohledávku odlišit od jiných 

pohledávek věřitele a dlužníka, jednak posoudit pravost pohledávky.
18

  

 

Výše přihlašované pohledávky musí být vyjádřena v konkrétní částce v penězích, a to 

v české měně, tedy korunách. Tato podmínka musí být splněna i za situace, kdy se jedná 

o nepeněžitou pohledávku nebo pohledávku v cizí měně. V ustanovení § 175 IZ je 

stanoven způsob přepočtu na českou měnu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného 

Českou národní bankou v den zahájení insolvenčního řízení, a stala-li se pohledávka 

splatnou dříve, podle kurzu vyhlášeného v den její splatnosti. Pro přepočet pohledávek 

v cizích měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurz devizového trhu, se 

použije střední kurz centrální banky příslušné země, popřípadě aktuální kurz 

mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo k euru. Jedná-li se o nepeněžitou 

pohledávku, je povinností věřitele hodnotu svých nároků vždy alespoň odhadnout a 

vyjádřit v penězích. Nejčastěji lze vyčíslit tuto hodnotu podle zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku.
19

  

 

Jestliže má věřitel svoji pohledávku zajištěnou, musí tuto skutečnost taktéž uvést 

v přihlášce tak, jak předpokládá ustanovení § 173 odst. 3 IZ. Věřitel, chce-li uplatnit 

svou pohledávku jako zajištěnou, musí uvést druh zajištění, tedy o jaký majetek se jedná 

(čím je pohledávka zajištěna) a dále dobu vzniku zajištění. Jestliže toto věřitel neučiní, 

má se za to, že právo na uspokojení ze zajištění uplatněno nebylo. Zajištěný věřitel však 

může tento svůj nárok uplatňovat v průběhu insolvenčního řízení pouze tehdy, když 

právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo 

majetku náležejícího do majetkové podstaty, bylo získáno do zahájení insolvenčního 

řízení, jak ostatně vyplývá z ustanovení § 109 odst. 1 písm. b/ IZ.
20

 Uvedení doby 

zajištění pohledávky má význam pro její pořadí, o čemž bude pojednáno dále. 

                                                 
18

 Usnesení VS ze dne 2. 12. 2009, sp. zn. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 701/2009-P10 
19

 Kotoučová J. a kolektiv, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), C. H. Beck, 

2008, str. 449 
20

 Kotoučová J. a kolektiv, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), C. H. Beck, 

2008, str. 448 
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Co se týká přihlašování pohledávky vykonatelné (§ 174 odst. 4 IZ), musí si počínat 

věřitel stejně jako u pohledávky zajištěné, tedy uvést takové skutečnosti, které prokazují 

vykonatelnost pohledávky, popřípadě přiložit i příslušné listiny s doložkou 

vykonatelnosti. 

U vykonatelné pohledávky platí z povahy věci, že tvrzení o důvodu vzniku lze založit 

též na rozhodnutí, smíru nebo listině, pro kterou se pohledávka stala vykonatelnou. Je 

ovšem jistého rozdílu mezi tím, zda jde o rozhodnutí popřípadě jiný titul, který je 

výsledkem důkazního řízení před soudem nebo správním úřadem, či o rozhodnutí, které 

se podle zákona vydává bez dokazování a často i bez odůvodnění, jako je tomu u 

platebního rozkazu. V prvních příkladech je pohledávka co do důvodu svého vzniku 

dostatečně individualizována uloženou povinností k zaplacení peněžité částky na 

základě skutečností, které se podávají z odůvodnění těchto rozhodnutí. Je-li titulem 

vykonatelné pohledávky platební rozkaz, pak lze důvod vzniku pohledávky též doložit 

žalobou (rozkazní žalobou), jelikož jen z ní se ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 o. s. 

ř. podávají skutečnosti, z nichž vyplývá uplatněné a posléze platebním rozkazem 

přiznané právo.21 Včasné prokázání vykonatelnosti u přihlašované pohledávky, která 

může být následně popřena, má rozhodující význam zejména z hlediska odpovědi na 

otázku, kdo je legitimován k podání žaloby na její určení v rámci možného incidenčního 

sporu podle ustanovení § 159 a násl. IZ.22  

6.1.3 Přílohy 

Přílohy insolvenční přihlášky tvoří všechny listiny, kterých se přihláška dovolává, 

každá listina zmíněná v návrhu musí být k přihlášce připojena, a to ve dvojím 

vyhotovení. Podle ustanovení § 22 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti 311/2007 Sb. 

jsou přílohami přihlášky pohledávky listiny dokládající existenci věřitele, u právnické 

osoby tedy například výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru, dále kopie 

smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v 

přihlášce pohledávky a v neposlední řadě musí být doložena i plná moc udělená 

věřitelem zmocněnci, pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci.  

                                                 
21

 Usnesení VS ze dne 2. 12. 2009, sp. zn. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 701/2009-P10 
22

 Kotoučová J. a kolektiv, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), C. H. Beck, 

2008, str. 448 
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V případě, že bude chtít věřitel doložit, že jeho pohledávka je vykonatelná, musí tak dle 

ustanovení § 177 věta druhá IZ učinit veřejnou listinou. Tou bude zpravidla rozhodnutí 

vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány opatřené potvrzením o její 

vykonatelnosti. Vykonatelnost není ovšem možno doložit pouhou prostou kopií veřejné 

listiny, musí být doložen originál nebo jeho úředně ověřená kopie, v opačném případě 

bude věřitelova pohledávka posuzována jako nevykonatelná. 
23

  

 

Jestliže věřitel nedoloží k přihlášce příslušné přílohy, znamená to, že nesplní svoji 

důkazní povinnost a neprokáže svůj nárok. Neuplatní se však postup podle ustanovení § 

188 odst. 2 IZ, dle kterého insolvenční správce vyzývá věřitele, aby doplnil či opravil 

svoji přihlášku z důvodu jejích vad nebo neúplnosti, přičemž nesplnění této povinnosti 

má za následek, že se k pohledávce nepřihlíží. V případě absence příloh by měl 

insolvenční správce věřitele uvědomit o této skutečnosti, aby tak předešel eventuálnímu 

popření pohledávky a vzniku incidenčního sporu.
24

 Nedoplní-li věřitel ani přes tuto 

výzvu insolvenčního správce zákonem požadované přílohy (kopie smluv, soudních 

nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce 

pohledávky), čili listinné důkazy ve smyslu ustanovení § 177 IZ, je na insolvenčním 

správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle 

ustanovení § 192 a násl. IZ ji popře.
25

 

6.1.4 Přihlášení podmíněné pohledávky 

Ustanovení § 183 IZ poskytuje možnost zajištěným věřitelům, aby jejich pohledávky 

byly uspokojeny mimo insolvenční řízení, jedná se tedy o výjimku z obecného 

ustanovení § 5 písm. d/ IZ. Věřitel, jehož pohledávka je zajištěná věcmi, právy či jinými 

majetkovými hodnotami třetích osob, má právo kromě uplatnění svého nároku formou 

přihlášky i domáhat se uspokojení své pohledávky ze zajištění na majetku třetí osoby 

mimo insolvenční řízení. Je věcí věřitele, zda a jak bude realizovat vymáhání plnění od 

třetí osoby. Třetí osoba se zprostí povinnost plnit pouze za situace, kdy splní 

zajištěnému věřiteli, nikoli insolvenčnímu správci, jak tomu bylo dříve dle ustanovení § 

                                                 
23

 Kozák J., Budín P., Dadam A., Pachl L., Insolvenční zákon a předpisy související, Komentář, ASPI, 

a.s., 2008, s. 229 
24

 Zelenka J. a kolektiv, Linde Praha a.s., 2008, 2. vydání, s. 286 
25

 Usnesení VS ze dne 15. 7. 2008, sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 94/2008-P16 (R 13/2009) 



20 

 

27 odst. 5 ZKV.
26

 Stejně tak, jak uvádí ustanovení § 183 odst. 2 IZ, není přihláškou 

pohledávky dotčeno právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po kterékoli z 

osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem, a dále se může domáhat 

plnění i od dlužníkova ručitele, včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení, 

například dle ustanovení § 76 odst. 1 obch. z.
27

 Z toho je zřejmé, že nejde pouze o 

případy obecného ručení, ale jedná se i ručení společníků ve veřejné obchodní 

společnosti, komplementářů a komanditistů v komanditní společnosti a taktéž 

společníků ve společnosti s ručením omezeným.
28

  

 

Třetí osoby, které by plněním uspokojily věřitele, byly-li by jím k plnění vyzvány, mají 

právo tento zpravidla regresní nárok vůči dlužníku uplatnit včas podanou přihláškou. 

Tuto pohledávku přihlašují třetí osoby jako pohledávku podmíněnou. Hovoříme o 

pohledávce podmíněné z toho důvodu, že třetí osoba zatím nemusela věřiteli plnit, 

neboť kupříkladu nebyla věřitelem k plnění vůbec vyzvána, avšak do budoucna, a to i 

po vypršení lhůty k přihlašování pohledávek, toto plnění věřitel po třetí osobě 

požadovat může, a proto se třetí osoba chrání přihlášením pohledávky vázáné na 

podmínku. Přihlášku tedy podává třetí osoba ještě před tím, než věřiteli plnila, může se 

však domáhat úhrady své pohledávky pouze v rozsahu svého plnění a ve stejném 

rozsahu vstupuje také do práv věřitele podle ustanovení § 18 IZ. Plnění za dlužníka třetí 

osobou musí být doloženo buď veřejnou listinou, anebo listinou s úředně ověřenými 

podpisy.
29

 Je možné v této souvislosti poukázat na to, že v případě řešení dlužníkova 

úpadku konkursem je pro zařazení do rozvrhu u pohledávek vázaných na podmínku 

rozhodný stav ke dni vydání rozvrhového usnesení (§ 306 odst. 5 IZ). Například ručiteli 

bude tedy dle rozvrhu plněno pouze na pohledávku v té částce, kterou k tomuto dni za 

dlužníka z titulu ručení skutečně zaplatil.  

                                                 
26

 Zelenka J. a kolektiv, Linde Praha a.s., 2008, 2. vydání, s. 291 
27

 § 76 odst. 1 obch. z. Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají 

pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. 
28

 Kozák J., Budín P., Dadam A., Pachl L., Insolvenční zákon a předpisy související, Komentář, ASPI, 

a.s., 2008, s. 235 
29

 Kozák J., Budín P., Dadam A., Pachl L., Insolvenční zákon a předpisy související, Komentář, ASPI, 

a.s., 2008, s. 235 
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6.1.5 Zpětvzetí přihlášky 

V ustanovení § 184 IZ upravuje zákonodárce možnost insolvenčního věřitele vzít zpět 

svoji přihlášku kdykoli během insolvenčního řízení zcela nebo pouze z části. Věřitel 

může s přihláškou disponovat dle své libovůle a není v tomto ohledu nijak omezen, 

zároveň nemusí tento svůj úkon insolvenčnímu soudu jakkoli zdůvodňovat, a stejně tak 

insolvenční soud pohnutky věřitele nezkoumá. Zpětvzetí může učinit jak věřitel, který 

podal přihlášku, tak ten věřitel, na kterého se hledí jako na věřitele přihlášeného. Tím je 

například manžel se svou pohledávkou vzniklou při vypořádání společného jmění 

manželů dle ustanovení § 275 IZ nebo se za přihlášenou pohledávku považuje i 

neuspokojená část pohledávky zajištěného věřitele dle ustanovení § 299 IZ.
30

 Zpětvzetí 

věřitele vezme insolvenční soud na vědomí usnesením, které doručí věřiteli, dlužníku a 

insolvenčnímu správci, a dále je doručí vyhláškou dle ustanovení § 71 odst. 1 IZ, tedy 

zveřejní ho v insolvenčním rejstříku a taktéž na úřední desce insolvenčního soudu. 

Odvolání proti usnesení může podat pouze věřitel. Právní mocí tohoto usnesení končí 

věřitelova účast v řízení. K problematice zpětvzetí přihlášky bývalým zástupcem 

věřitele se již vyjádřil Vrchní soud v Praze jako soud odvolací, který uzavřel, že 

Městský soud v Praze rozhodl správně, když vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky učiněné 

během jednání přítomným zástupce věřitele, pokud odvolání plné moci odvolatelem 

nebylo insolvenčnímu soudu včas doručeno.
31

 

6.1.6 Odmítnutí přihlášky  

Dle ustanovení § 185 IZ insolvenční soud rozhodne o odmítnutí přihlášky v případě, 

kdy nastala taková skutečnost, na základě které se k přihlášce pohledávky či 

k přihlášené pohledávce nepřihlíží. Touto skutečností je zejména podání přihlášky po 

uplynutí lhůty k přihlašování či neodstranění vad přihlášky na výzvu insolvenčního 

správce ve stanovené lhůtě. Pro odmítnutí přihlášky podle ustanovení § 185 IZ ovšem 

nepostačuje pouze zjištění insolvenčního soudu, že věřitel přihlášku řádně a včas 

nedoplnil, nýbrž takové rozhodnutí musí být založeno i na posouzení, zda přihláška je 

skutečně vadná či neúplná, zda insolvenční správce řádně věřitele vyzval k jejímu 

doplnění či odstranění vadnosti a zda jej poučil, jak při tom postupovat. Názorem 

                                                 
30

 Zelenka J. a kolektiv, Linde Praha a.s., 2008, 2. vydání, s. 293 
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 Usnesení VS ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. MSPH 89 INS 1970/2008, 2 VSPH 35/2009-P1, Kučera F., 

Insolvenční zákon, C. H. Beck, 2009, s. 107 
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insolvenčního správce přitom insolvenční soud není nikterak vázán.
32

 Dalším případem, 

kdy insolvenční soud zvolí postup podle ustanovení § 185 IZ, jsou popřené 

nevykonatelné pohledávky, u kterých nebyla podána určovací žaloba, nebo pohledávky, 

jejichž zjištěná výše nebo hodnota zajištění nedosahuje ani 50 %, jak o tom pojednám 

dále. Insolvenční soud nepřihlíží ani k popřené pohledávce, ohledně které skončilo 

řízení o její určení jinak, než zjištěním, a počíná si stejně i v dalších případech 

vymezených v ustanovení § 373 odst. 6 IZ nebo ustanovení § 385 odst. 6 IZ.
33

 

Insolvenční soud rozhoduje o odmítnutí přihlášky usnesením, které doručí věřiteli, 

dlužníku a insolvenčnímu správci a dále doručí usnesení vyhláškou dle ustanovení § 71 

odst. 1 IZ, tedy zveřejní ho v insolvenčním rejstříku a taktéž na úřední desce 

insolvenčního soudu. Odvolání proti tomuto usnesení může podat pouze věřitel. 

Okamžikem právní moci končí věřitelova účast na řízení, přičemž o tom uvědomí 

insolvenční soud věřitele ve výroku usnesení.  

 

K přihlášce pohledávky, kterou nelze přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, se ve 

smyslu ustanovení § 185 IZ, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 IZ, nepřihlíží ode 

dne, kdy přihlašovateli pohledávky marně uplynula lhůta určená mu insolvenčním 

správcem v řádné výzvě k odstranění vad přihlášky. To, zda přihláška pohledávky byla 

doplněna po uplynutí této lhůty, ale ještě předtím, než insolvenční soud rozhodl, že se k 

přihlášce pohledávky nepřihlíží a že ji jako opožděnou odmítá, nemá na tento závěr 

žádného vlivu. Rozhodnutí insolvenčního soudu podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ je ze 

zákona spojeno s rozhodnutím o odmítnutí přihlášky a s uvědoměním věřitele, že právní 

mocí rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení končí (§ 185 IZ).
34

 

 

Insolvenční soud odmítne dle usnesení Vrchního soudu v Praze věřitelovu přihlášku dle 

ustanovení § 185 IZ také v případě, že zpětvzetí popření insolvenční správcem bylo 

učiněné až poté, kdy marně uplynula lhůta k podání incidenční žaloby. Úkon, jímž 

insolvenční správce vezme popření nevykonatelné pohledávky zpět, může totiž odklidit 

důsledky tohoto popření, jen pokud dojde insolvenčnímu soudu dříve, než nastane na 

základě předmětného popření ze zákona následek, že se k popřené pohledávce 
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nepřihlíží. Pokud správcovo zpětvzetí popření pohledávky bylo soudu doručeno až poté, 

co lhůta k podání určovací žaloby věřiteli marně uplynula, soud posoudí tento správcův 

úkon jako právně bezúčinný a věřitelovu přihlášku odmítne dle ustanovení § 185 IZ.
35

  

6.1.7 Ukončení účasti věřitele v řízení 

Ustanovení § 186 IZ řeší situaci, za které přihlášený věřitel nevzal přihlášku bez 

zbytečného odkladu zpět, přestože pohledávka přihlášeného věřitele byla v průběhu 

insolvenčního řízení uspokojena nebo zanikla jiným způsobem. K uspokojení 

pohledávky dochází zpravidla plněním ručitele, dlužníkovým spoludlužníkem nebo třetí 

osobou, k zániku pohledávky může dojít též započtením. Insolvenční soud poté, co je o 

této situaci informován, postupuje tak, že věřitelovu účast v insolvenčním řízení ukončí 

rozhodnutím, které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu 

správci. Zároveň se zveřejní na úřední desce insolvenčního soudu a v insolvenčním 

rejstříku. Proti tomuto rozhodnutí, které musí být odůvodněno, nejsou přípustné žádné 

opravné prostředky. V odůvodnění rozhodnutí musí insolvenční soud vždy uvést důvod 

zániku pohledávky.  

 

Odstavec druhý téhož ustanovení dává věřiteli možnost bránit se proti rozhodnutí soudu 

o ukončení účasti v řízení. Věřiteli je tedy odepřena možnost podat odvolání, ale cítí-li 

se dotčen na svých právech a tvrdí, že jeho pohledávka nebyla v průběhu insolvenčního 

řízení uspokojena ani nezanikla jiným způsobem, může podat k insolvenčnímu soudu 

žalobu na určení, že jeho pohledávka nadále trvá. Žaloba se podává proti insolvenčnímu 

správci a projednává se jako incidenční spor, neboť účelem řízení je zjistit, jestli 

věřitelova pohledávka nadále existuje. Zákon stanoví přímo lhůtu, v jaké je možno tuto 

žalobu podat, a to do 30 dnů ode dne, kdy přihlášenému věřiteli bylo doručeno 

rozhodnutí o ukončení jeho účasti v řízení. Lhůta pro podání žaloby je hmotněprávní, je 

tedy zachována, dojde-li žaloba nejpozději poslední den lhůty insolvenčnímu soudu. 

Prominutí zmeškání lhůty není přípustné a za situace, kdy dojde žaloba opožděně, 

popřípadě ji insolvenční soud odmítne, zamítne nebo řízení o ní zastaví, hledí se na 

přihlášku tak, jako by zanikla způsobem, který je uveden v rozhodnutí o ukončení 
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věřitelovy účasti. Jestliže je věřitel úspěšný a insolvenční soud žalobě vyhoví, obnovuje 

se právní mocí rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení.  

6.1.8 Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem 

Insolvenční soud, ke kterému věřitelé podávají své přihlášky, tyto přihlášky zásadně 

sám nezkoumá, nýbrž postupuje vyplněné formuláře přihlášek a jejich přílohy 

insolvenčnímu správci. Ten provádí jejich přezkum, a to jak po stránce obsahové, tak po 

stránce formální. Podstatný podklad pro přezkum tvoří zejména věřitelem přiložené 

doklady a dlužníkovo účetnictví a evidence. Jestliže dlužník nevede účetnictví, 

přezkoumá insolvenční  správce přihlášené pohledávky podle daňové evidence vedené 

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
36

 Zároveň má insolvenční správce 

povinnost vyzvat dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil, přičemž tuto 

skutečnost by měl doložit insolvenčnímu soudu.
37

 O přihláškách provede insolvenční 

správce potřebná šetření, ke kterým může v případě potřebnosti využít součinnosti 

orgánů, jež jsou povinny mu ji poskytnout podle ustanovení § 43 a § 44 IZ. Jedná se 

zejména o orgány státní správy a součinnost spočívá především v tom, že tyto orgány 

poskytují insolvenčnímu správci údaje o majetku dlužníka a některé další údaje, které 

jsou nutné pro výkon správy, a to ve stejném rozsahu, v jakém by je poskytly přímo 

dlužníku. Tato součinnost spočívá také v tom, že uvedené orgány a osoby, které mají u 

sebe listiny nebo jiné věci, jež mohou sloužit ke zjištění dlužníkova majetku, je bez 

zbytečného odkladu po doručení žádosti vydají nebo zapůjčí insolvenčnímu správci. 

Součinnost se poskytuje bezplatně, nejde-li ovšem o orgány veřejné správy, přísluší 

tomu, kdo součinnost poskytl, právo na náhradu s tím spojených hotových výdajů. 

 

Postup podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ se použije za situace, kdy není možné 

přihlášku přezkoumat, jelikož vykazuje vady nebo se jeví neúplnou. Insolvenční 

správce si musí dle zákona počínat tak, že vyzve věřitele, aby přihlášku opravil, 

popřípadě doplnil ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dní. Zároveň je jeho 

povinností poučit věřitele, jakým způsobem má opravu či doplnění provést a také o 

následcích, které nastanou, když věřitel podle této výzvy jednat nebude. Pro věřitele by 
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to znamenalo, že by insolvenční správce předložil takovou nedoplněnou či neopravenou 

přihlášku insolvenčnímu soudu k rozhodnutí, že se k ní nepřihlíží. Má-li mít 

neodstranění vad či nedoplnění přihlášky takovéto následky, je nezbytné trvat na tom, 

aby výzva insolvenčního správce byla dostatečně určitá a prosta chybných údajů.
38

 

V teorii převládají názory, že by měl věřitel podat opravenou, popřípadě doplněnou 

přihlášku dvojmo u insolvenčního soudu, nikoli u insolvenčního správce.
39

 Toto 

stanovisko zjevně vychází z toho, že pokud má být sama přihláška pohledávky podána u 

insolvenčního soudu, měla by být taktéž insolvenčnímu soudu adresována i její oprava 

či doplnění. Dle mého názoru by však nemuselo být proti smyslu zákonné úpravy, 

pokud by insolvenční správce požadoval po věřiteli, aby opravenou či doplněnou 

přihlášku zaslal přímo jemu, a to zejména s ohledem na ustanovení § 189 odst. 3 IZ, 

které z důvodu poměrně krátkých lhůt klade na insolvenčního správce nároky na rychlé 

zpracování přihlášek. 

 

Insolvenční soud při rozhodování o nedoplněné či neopravené přihlášce není ovšem 

vázán názorem insolvenčního správce, že přihláška má vady, které věřitel přes výzvu 

neodstranil.
40

 V případě, že insolvenční soud rozhodne, že je přihláška bezvadná, vrátí ji 

insolvenčnímu správci s tím, aby ji zařadil do seznamu přihlášených pohledávek. Sdílí-

li naopak insolvenční soud názor insolvenčního správce, vydá v tomto duchu i příslušné 

usnesení o odmítnutí přihlášky podle ustanovení § 185 a § 188 odst. 2 IZ včetně 

vyrozumění věřitele o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení a poučení o tom, že se 

k přihlášce pohledávky nepřihlíží. Toto usnesení, které se doručuje věřiteli, dlužníku a 

insolvenčnímu správci a zveřejňuje se taktéž na úřední desce insolvenčního soudu a 

v insolvenčním rejstříku, lze napadnout odvoláním. Jestliže je k odvolání věřitele 

usnesení insolvenčního soudu o odmítnutí přihlášky potvrzeno, lze takové rozhodnutí 

odvolacího soudu napadnout dovoláním podle ustanovení § 239 odst. 3 o. s. ř.
41
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Z hlediska ustanovení § 188 IZ bylo již v praxi řešeno několik případů. K otázce 

podání přihlášky jinak než na příslušném formuláři Vrchní soud v Praze uzavřel, že 

takové podání, které je podle svého obsahu přihláškou pohledávky, není ale podáno na 

formuláři, je podáním vadným ve smyslu ustanovení § 188 odst. 1 IZ a nikoli procesně 

bezúčinným. Insolvenční správce by tedy měl věřitele vyzvat k odstranění vad dle 

ustanovení § 188 odst. 2 IZ a výslovně uvést, v čem spočívá vadnost přihlášky, v tomto 

případě tedy v nedodržení předepsané formy a vyzvat věřitele, aby vytčený nedostatek 

v zákonné lhůtě odstranil, a současně ho poučit o tom, jak postupovat, a jaký následek 

je s případným nesplněním této výzvy spojen. Podání, které je vadné pro nedostatek 

předepsané formy, ale které je jednoznačně identifikovatelné co do svého obsahu, má ty 

právní následky, které zákon spojuje s podáním bezvadným (zde s přihláškou řádně 

podanou na formuláři) za předpokladu, že bylo své vadnosti zbaveno. Přitom současně 

platí, že postup podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř.
42

 (resp. v poměrech insolvenčního 

zákona podle § 188 odst. 2 IZ) vede k tomu, že podání, jehož vady byly odstraněny, má 

zákonem předvídané účinky ke dni, kdy bylo vůči soudu učiněno.
43

 

 

Jestliže byla podána přihláška osobou, která nemá způsobilost být účastníkem 

řízení a tato způsobilost nebyla ztracena až po podání přihlášky, zastaví soud řízení o 

takové přihlášce podle § 104 odst. 1 o. s. ř.,
44

 neboť jde o takový nedostatek podmínky 

řízení, který nelze odstranit.
45

 

 

Není vadou přihlášky, pokud plnou moc (správně průkaz plné moci) pro zástupce 

věřitele podepsaly jako statutární orgán fyzické osoby, které byly členy kolektivního 

statutárního orgánu věřitele v době podání přihlášky, avšak nikoliv v době, kdy 

přihlášku zkoumal insolvenční správce. Změna v okruhu fyzických osob, jež jsou 
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oprávněny jednat za osobu právnickou, sama o sobě nemůže být důvodem ke 

zpochybnění uzavřené dohody o zastupování a soudu předloženému průkazu plné moci. 

Je zcela věcí zastoupené právnické osoby, jaké rozhodnutí v tomto směru přijme a zda 

případně změní své rozhodnutí o udělení plné moci. Jen tehdy, jestliže by sama 

zastoupená právnická osoba předložila jako průkaz o nově uzavřené dohodě o 

zastupování novou plnou moc, by mohl soud vyvozovat odpovídající závěry ze 

skutečnosti, že jménem zastoupené právnické osoby jedná neoprávněný zmocněnec.
46

 

6.1.9 Seznam přihlášených pohledávek 

Insolvenční správce sestavuje o přihlášených pohledávkách seznam podle ustanovení § 

189 IZ, přičemž vynechá ty, ke kterým se nepřihlíží (viz výše, zejména tedy pohledávky 

opožděné, vadné), dále pohledávky vyloučené z uspokojení (o nich pojednám dále) a 

další pohledávky, o kterých tak stanoví zákon (např. pohledávky za podstatou a 

pohledávky jim na roveň postavené, pohledávky odmítnuté nebo vzaté zpět). U každého 

věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení 

důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky. Povinností insolvenčního správce je 

uvést v seznamu zvlášť pohledávky zajištěné a zvlášť vyznačit pohledávky vykonatelné. 

Zákonné náležitosti seznamu jsou upraveny v prováděcím předpisu, a to ve vyhlášce 

Ministerstva spravedlnosti 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a 

kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona. Ustanovení § 11 této 

vyhlášky vymezuje náležitosti seznamu přihlášených pohledávek takto: označení 

insolvenčního soudu a spisová značka, pod níž je insolvenční řízení vedeno, označení 

dlužníka, označení insolvenčního správce, pořadové číslo přihlášky, dále den, kdy byla 

přihláška doručena insolvenčnímu soudu, označení věřitele, údaje pro posouzení 

důvodu vzniku pohledávky, údaje pro posouzení povahy a celkové výše pohledávky, 

výše jistiny přihlášené pohledávky a přihlášeného příslušenství, údaje pro posouzení 

pořadí pohledávky; pokud je přihlášena zajištěná pohledávka, uvede se rovněž důvod a 

způsob zajištění, údaj o vykonatelnosti pohledávky, vyjádření dlužníka k přihlášené 

pohledávce, stanovisko insolvenčního správce k přihlášené pohledávce. 
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Proti nesprávnému úsudku insolvenčního soudu o tom, že podle obsahu nejde o 

přihlášku pohledávky, se věřitel může bránit obdobně jako v případě, kdy insolvenční 

správce postupem podle ustanovení § 189 odst. 1 IZ nezařadí do seznamu pohledávky, 

ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení či další pohledávky, u 

kterých to stanoví zákon, návrhem, aby jeho pohledávka byla zařazena do seznamu 

přihlášených pohledávek. O tomto návrhu je insolvenční soud povinen rozhodnout 

usnesením, proti němuž je odvolání přípustné.
47

 

 

Zásadní je ale oprávnění insolvenčního správce, na základě kterého může popírat 

jednotlivé pohledávky. Toto popření musí ale výslovně zanést do seznamu k dané 

přihlášce, pokud ale pohledávku nepopírá a uznává ji, nemusí do seznamu nic 

vyznačit.
48

 Ustanovení § 11 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti 311/2007 Sb., o 

jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení 

insolvenčního zákona upřesňuje, že pokud insolvenční správce pohledávku popírá, 

uvede ve svém stanovisku, v jaké části a z jakého důvodu. Podle ustanovení § 192 IZ 

ovšem nemusí být toto stanovisko insolvenčního správce konečné a může ho při 

přezkumném jednání měnit.  

 

Ustanovení § 189 odst. 2 IZ dává účastníkům
49

 možnost nahlédnout u insolvenčního 

správce do jím vytvořeného seznamu přihlášených pohledávek a taktéž do dokladů, 

které tvořily podklad pro jeho sestavení.  O tom, kdy a kde mohou účastníci nahlížet do 

seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, uvědomí insolvenční správce 

insolvenční soud poté, co sestaví seznam přihlášených pohledávek. Nahlížení probíhá 

pod dozorem insolvenčního správce nebo jím pověřené osoby, přičemž o nahlédnutí je 

pořízen záznam, v němž je uvedeno, kdo do seznamu nahlédl, dále časový údaj o délce 

nahlížení. Záznam podepíše též ten, kdo nahlédl, insolvenční správce nebo jím pověřené 

osoby záznam opatří datem a svým podpisem a uloží ho do spisu, který ve věci vede.
50

 

Právo nahlížet do seznamu přihlášených pohledávek náleží v souladu s ustanovením § 
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35 odst. 1 písm. l/ o. s. ř.
51

 i státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního 

řízení.
52

 

 

Insolvenční soud podle ustanovení § 189 odst. 3 IZ zveřejní seznam přihlášených 

pohledávek v insolvenčním rejstříku nejpozději 15 dnů přede dnem, kdy se o nich má 

konat přezkumné jednání, a má-li se přezkumné jednání konat do 15 dnů po uplynutí 

lhůty k přihlášení pohledávek, nejpozději 3 dny přede dnem, kdy se o nich má konat 

přezkumné jednání. Insolvenční správce si tedy musí počínat tak, aby seznam předložil 

insolvenčnímu soudu tak, aby bylo možné tyto lhůty dodržet. V případě, že nastane 

v seznamu jakákoli změna, je insolvenční soud povinen ji bez zbytečného odkladu 

zveřejnit v insolvenčním rejstříku. 

6.2 Přezkumné jednání 

Následující fázi insolvenčního řízení představuje přezkumné jednání, jehož cílem je 

přezkoumání přihlášených pohledávek a posouzení jejich důvodnosti. Mimo přezkumné 

jednání není možné přihlášené pohledávky přezkoumat, což ostatně judikoval i Vrchní 

soud v Praze, když uzavřel, že popěrný úkon učiněný po skončení přezkumného jednání 

nemá žádných účinků. Je proto (i pro případ schválení oddlužení – viz § 410 odst. 2 IZ) 

bez významu nesouhlas dlužníka s pohledávkami věřitelů, který vyslovil až v odvolání 

proti usnesení, jímž insolvenční soud neschválil oddlužení, a tudíž je nezvratný závěr, 

že i tyto pohledávky byly v daném insolvenčním řízení zjištěny.
53

 

 

Přezkumné jednání nařizuje insolvenční soud a řízení je vedeno o pohledávkách, jež 

byly přihlášeny ve lhůtě, kterou insolvenční soud stanovil v rozhodnutí o úpadku. 

Přezkumné jednání se může konat dle ustanovení § 137 odst. 2 IZ nejdříve 7 dní po 

uplynutí lhůty k přihlašování, nejpozději do 2 měsíců po uplynutí této lhůty. Insolvenční 

soud může prodloužit tuto lhůtu z důvodu hodného zvláštního zřetele, kterým je 

zejména velký počet přihlášek, kdyby bylo zřejmé, že v zákonem stanovené lhůtě by 

insolvenční správce nestihl provést řádný přezkum přihlášek.  V případě, že insolvenční 
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soud rozhodne spolu s rozhodnutím o úpadku i o povolení oddlužení, je stanovena v 

ustanovení § 137 odst. 2 IZ zákonná lhůta pro konání přezkumného jednání nejpozději 

do 15 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek. 

 

Předvolání k přezkumnému jednání doručuje insolvenční soud dlužníku a 

insolvenčnímu správci do vlastních rukou i s poučením o jejich nezbytné účasti, stejně 

tak vyrozumí tyto osoby v případě změny termínu nebo místa konání přezkumného 

jednání.  

6.2.1 Insolvenční správce, dlužník - popírání přihlášených pohledávek 

Jednou z nejvýznamnějších změn, kterou nový insolvenční zákon přináší, je skutečnost, 

že věřitelé již nejsou oprávněni popírat přihlášky pohledávek. Toto právo je přiznáno 

pouze insolvenčnímu správci a dlužníku. Oproti dřívějšímu zákonu je tedy nyní 

koncepce taková, že právo věřitelů popírat přihlášky pohledávek přešlo výhradně na 

insolvenčního správce. Insolvenční zákon ale dává věřitelům dle ustanovení § 29 IZ 

možnost výběru osoby insolvenčního správce, a to formou odvolání stávajícího, 

insolvenčním soudem ustanoveného správce a zvolením nového, to vše na schůzi 

věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání. Takovéto usnesení je přijato, 

jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni 

předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek. 

Nejdříve na druhém přezkumném jednání je tak věřitelům umožněno ovlivnit 

přezkoumání přihlášených pohledávek prostřednictvím výběru osoby insolvenčního 

správce. Případnému zneužití výměny insolvenčního správce brání institut odděleného 

insolvenčního správce obsažený v ustanovení § 34 IZ. Jmenování oddělného 

insolvenčního správce je ze strany insolvenčního soudu namístě i tam, kde je důvodná 

obava účelové výměny insolvenčních správců, hrozí-li, že v incidenčním řízení nebude 

nový insolvenční správce hájit řádně zájmy majetkové podstaty. Jinými slovy důvodem 

pro pochybnost o nepodjatosti insolvenčního správce může být vzhledem k okolnostem 

případu i skutečnost, že byl ustanoven těmi věřiteli, jejichž pohledávky popřel 

předchozí správce, který byl následně těmito věřiteli z funkce odvolán.
54
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K otázce podmíněného uznání pohledávky insolvenčním správcem se vyjádřil 

Vrchní soud v Praze v tom smyslu, že na posouzení podmíněných procesních úkonů 

učiněných v insolvenčním řízení se vzhledem k ustanovení § 7 IZ
55

 užije úprava 

v ustanovení § 41a odst. 2 o. s. ř., tedy že k úkonu účastníka, který je vázán na splnění 

podmínky, se nepřihlíží. K podmíněnému uznání pohledávky insolvenčním správcem 

nelze přihlédnout, jestliže od projevené podmíněnosti procesního úkonu insolvenční 

správce neustoupil. Důsledkem toho je, že pohledávka uznána nebyla. Nepodá-li 

insolvenční správce ohledně pohledávky, která takto nebyla uznána, žalobu na její 

popření vůbec nebo včas, má to stejné následky, jako kdyby popření nebylo učiněno. 

Vykonatelná pohledávka se pokládá za zjištěnou v té podobě, v jaké byla přihlášena 

(účinně změněna) anebo jinak uplatněna.
56

  

 

Přezkum přihlášených pohledávek se děje zásadně na přezkumném jednání, kde 

insolvenční správce a dlužník mají možnost jednotlivé pohledávky uznat či popřít. 

Dlužník však může své popření pohledávky provést i korespondenční formou, když 

nahlédne do seznamu přihlášených pohledávek, v souladu s ustanovením § 188 odst. 1 

IZ, na základě výzvy insolvenčního správce.
57

 Popření pohledávky dlužníkem nemá dle 

ustanovení § 200 IZ vliv na její zjištění, jeho účinkem ale je, že pro tuto pohledávku, 

kterou dlužník popřel co do její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený 

seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem, což se naplno projeví až po 

skončení insolvenčního řízení. Po zrušení konkursu je podle ustanovení § 312 odst. 4 IZ 

situace taková, že na základě upraveného seznamu pohledávek lze podat návrh na 

výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou 

dlužník nepopřel, přičemž toto právo se promlčí za 10 let od zrušení konkursu. To 

neplatí, jde-li o neuspokojenou pohledávku nebo její část, která zaniká podle ustanovení 

§ 311 IZ.
58

 

                                                 
55

§ 7 odst. 1 o. s. ř. Pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení 

občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se 

zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. 
56

 Usnesení VS ze dne 24. 9. 2009, sp. zn. KSCB 27 INS 1466/2008, 1 VSPH 385/2009-B 
57

 Kotoučová J. a kolektiv, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), C. H. Beck, 

2008, s. 466 
58

 § 311 IZ Dojde-li v důsledku zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. c/ a d/ ke zrušení a zániku 

dlužníka, který je právnickou osobou, bez právního nástupce podle zvláštního právního předpisu, 

neuspokojené pohledávky nebo jejich neuspokojené části zanikají, pokud nebudou uspokojeny ze 

zajištění. 



32 

 

 

V případě oddlužení má dle ustanovení § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky 

nezajištěného věřitele dlužníkem tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním 

správcem. Stejně tak popření pohledávky dlužníkem má v reorganizaci tytéž účinky 

jako popření pohledávky insolvenčním správcem (§ 336 odst. 2 IZ).  

 

Insolvenční správce může své stanovisko k jednotlivým pohledávkám v seznamu měnit 

v průběhu přezkumného jednání, jelikož dle ustanovení § 192 odst. 2 IZ může taktéž 

věřitel měnit důvod vzniku přihlašované pohledávky, její výši (snížit či zvýšit) nebo 

pořadí (např. označit svoji pohledávku jako zajištěnou a uvést způsob zajištění), a to až 

do přezkoumání jím přihlášené pohledávky, dokud jeho pohledávka není zjištěna nebo 

účinně popřena. V případě, že věřitel využije tohoto oprávnění a změní svoji 

pohledávku, může dojít k situaci, že nebude možné přezkoumat tuto pohledávku při 

probíhajícím přezkumném jednání, a insolvenční soud bude nucen rozhodnout o 

vyloučení pohledávky na pořad zvláštního přezkumného jednání. Proti případnému 

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že věřitelem přihlášené pohledávky nebudou 

přezkoumány na již probíhajícím přezkumném jednání a že se vylučují ke zvláštnímu 

přezkumu a jímž zároveň některým věřitelům ukládá, aby precizovali svá stanoviska 

k těmto pohledávkám, není odvolání přípustné. Popsaný postup ale může být 

v konkrétním případě v rozporu se zásadou vtělenou do ustanovení § 5 písm. a/ IZ, 

podle níž musí být insolvenční řízení vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl 

nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, 

hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Se zvláštním přezkumným jednáním 

mohou být spojeny další náklady ostatních věřitelů, které vzniknou v souvislosti s jejich 

účastí na tomto jednání, přičemž tito věřitelé mohou vyzvat k jejich uhrazení právě 

věřitele změněné pohledávky podle ustanovení § 192 odst. 2 IZ. Bez této výzvy 

insolvenční soud sám o sobě o úhradě těchto nákladů nerozhodne.
59

 Při zvláštním 

přezkumném jednání nemohou věřitelé přezkoumávaných pohledávek popřít pravost, 

výši nebo pořadí pohledávek přezkoumaných při předchozím přezkumném jednání.
60
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6.2.2 Popření pravosti pohledávky 

Insolvenční správce a dlužník mají právo popřít na přezkumném jednání takovou 

věřitelovu pohledávku, o které mají důvodné pochybnosti z hlediska její existence. 

Ustanovení § 193 IZ hovoří o tzv. pravosti pohledávky, což znamená, že popírající 

osoby mají pochybnosti ohledně skutečností, jež byly jako důvod přihlášení pohledávky 

uvedeny v přihlášce pohledávky do insolvenčního řízení. Namítají tedy, že pohledávka 

vůbec nevznikla (např. věřitel vůči dlužníku danou pohledávku vůbec neměl) nebo že 

již zanikla, jinými slovy, že pohledávka vznikla, ale v mezidobí zcela zanikla (např. 

splněním, započtením) anebo že se již zcela promlčela. Popřením pravosti pohledávky 

se tak rozumí její popření v celé výši (100 %), popření pouze části pohledávky je 

popřením její výše ve smyslu ustanovení § 194 IZ.
61

 Ve sporu o určení pravosti 

pohledávky zkoumá insolvenční soud toliko základ nároku. Pokud soud dospěje k 

závěru, že základ nároku je dán, není oprávněn bez dalšího zkoumat i její výši nebo 

pořadí.
62

 

6.2.3 Popření výše pohledávky 

Popření výše pohledávky upravuje insolvenční zákon v ustanovení § 194 IZ jako 

uplatňování námitek, že dlužníkův závazek je nižší, než je přihlášená částka, přičemž 

ten, kdo výši pohledávky namítá, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše 

pohledávky. Z výše uvedeného vyplývá, že nelze tvrdit, že dlužníkův závazek má být 

vyšší než přihlášená částka, naopak je třeba uvést, o kolik má být pohledávka nižší, a je 

tedy zpochybňována, a zároveň určit, v jaké částce pokládá popírající pohledávku za 

nespornou a toto číslo konkrétně uvést. Jestliže insolvenční správce nebo dlužník 

prohlásí, že popírají danou pohledávku a neuvedou tyto skutečnosti, označí insolvenční 

soud takové popření za nicotný úkon a nebude k němu přihlížet.
63
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6.2.4 Popření pořadí pohledávky 

Třetí ze způsobů popření pohledávek je definován v ustanovení § 195 IZ. O popření 

pohledávky co do jejího pořadí jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka má méně 

výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, nebo je-li popíráno 

právo na uspokojení pohledávky ze zajištění. Insolvenční správce popřípadě dlužník tak 

namítá, že věřitelova přihláška má být uspokojena v horším pořadí, než jaké je její 

uplatnění v přihlášce, což se týká zejména zajištěných pohledávek, u kterých je pro 

pořadí jejich uspokojení rozhodující doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku 

zajištění. O popření pořadí pohledávky dále jde v případě, kdy je popíráno právo na 

uspokojení pohledávky ze zajištění, tedy že je popřena samotná existence zajištění.
64 

Ten, kdo popírá pořadí pohledávky, musí současně uvést, v jakém pořadí má být 

pohledávka v insolvenčním řízení uspokojena. Co do účinků nemá dle ustanovení § 196 

IZ popření výše pohledávky vliv na její pořadí. Je-li popřeno pořadí pohledávky, pak 

tato skutečnost nemá vliv na pravost nebo výši pohledávky a případný incidenční spor 

tak bude veden jen o otázce pořadí pohledávky. Otázka popření pravosti pohledávky a 

výše, popřípadě pořadí není v insolvenčním zákoně řešena, z logiky věci lze ale 

dovodit, že při úplném popření se bude insolvenční soud v případném incidenčním 

sporu zabývat nejprve základem nároku a teprve následně jeho výší či pořadím. 

 

Podle ustanovení § 196 odst. 2 IZ u zajištěného věřitele, který může tuto pohledávku 

vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění, má popření práva na 

uspokojení pohledávky ze zajištění tytéž účinky jako popření pravosti pohledávky, a 

bylo-li toto právo popřeno jen zčásti, tytéž účinky jako popření výše pohledávky. 

6.2.5 Výsledek přezkumného jednání 

Výsledek celého přezkumného jednání musí být zaznamenán v seznamu přihlášených 

pohledávek, kam ho dle ustanovení § 197 IZ zapíše insolvenční správce. Upravený 

seznam přihlášených pohledávek, ve kterém je vyznačeno, zda insolvenční správce či 

dlužník přihlášku popírají a z jakého důvodu, tvoří součást zápisu o přezkumném 

jednání a je součástí soudního spisu, který je dálkově přístupný. Jak už jsem zmínila 

výše, v případě, že dojde v seznamu ke změnám, musí být seznam v insolvenčním 
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rejstříku bez zbytečného odkladu aktualizován.  Insolvenční soud je povinen dle 

ustanovení § 197 odst. 1 věta druhá IZ vydat výpis ze seznamu všem věřitelům, kteří 

o to požádají.  

 

Podle ustanovení § 197 odst. 2 IZ věřitele nevykonatelné přihlášené pohledávky, jež 

byla popřena při přezkumném jednání, kterého se věřitel nezúčastnil, vyrozumí 

insolvenční správce písemně o této skutečnosti, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v 

upraveném seznamu přihlášených pohledávek. A contrario platí, že toho věřitele, který 

byl osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na přezkumném jednání přítomen, 

nebude insolvenční správce o popření jeho pohledávky již písemně vyrozumívat. Na 

toto ustanovení navazuje insolvenční zákon úpravou incidenčních sporů, kdy pro 

počátek lhůty k podání incidenční žaloby je rozhodující účast věřitele na přezkumném 

jednání, respektive jeho uvědomění insolvenčním správcem o popření jeho 

nevykonatelné pohledávky. 

6.3 Incidenční spory 

6.3.1 Nevykonatelná pohledávka 

Věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena insolvenčním správcem na 

přezkumném jednání, má jedinou možnost jak zvrátit tento stav, a to uplatněním svého 

právo žalobou na určení u insolvenčního soudu (tzv. incidenční žaloba § 159 odst. 1 

písm. a/ IZ). Lhůta, ve které tato incidenční žaloba musí být podána, je stanovena 

v ustanovení § 198 odst. 1 IZ jako lhůta 30 dnů od přezkumného jednání s tím, že 

neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle ustanovení § 197 

odst. 2 IZ, které jsem již rozebrala výše. Tato lhůta je lhůtou hmotněprávní, což 

znamená, že incidenční žaloba musí být nejpozději poslední den lhůty doručena 

insolvenčnímu soudu, zároveň není možné zmeškání této lhůty prominout podle 

ustanovení § 83 IZ. U pohledávky, která byla insolvenčním správcem popřena co do 

pravosti, je následkem zmeškání lhůty k podání incidenční žaloby okolnost, že se 

k takovéto přihlášce nepřihlíží. U pohledávky, která je insolvenčním správcem popřena 

co do pořadí či výše platí v případě zmeškání lhůty takový režim, že pohledávka je 

zjištěna jen v nižší výši či horším pořadí, uvedeném při jejím popření. Incidenční žalobu 

podávají věřitelé proti insolvenčnímu správci jako žalovanému, úpadce žalovaný být 
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nemůže, i kdyby pohledávku taktéž popíral, může však být vedlejším účastníkem na 

straně insolvenčního správce (§ 16 odst. 3 IZ).
65

  

 

Za trvání účinků schválení oddlužení musí věřitel podat incidenční žalobu proti tomu, 

kdo jeho pohledávku popřel, tedy buď proti insolvenčnímu správci, nebo proti dlužníku, 

či proti oběma za situace, kdy věřitelovu pohledávku popřou oba (§ 410 odst. 2 IZ). 

Z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze vyplývá, že o tom musí insolvenční správce 

věřitele poučit.
66

 Dále platí, že popře-li za trvání účinků schválení oddlužení plněním 

splátkového kalendáře pohledávku věřitele i dlužník, je v incidenčním sporu týkajícím 

se této pohledávky vedle insolvenčního správce pasivně legitimován i on.
67

 Pro 

insolvenční řízení proto nemá účinky rozhodnutí o určení pravosti věřitelovy popřené 

pohledávky, jestliže takové rozhodnutí bylo vydáno v incidenčním řízení, jehož se na 

straně žalované účastnil pouze popírající insolvenční správce, ač se ho měl vzhledem 

k výše řečenému zúčastnit i dlužník.
68

 

 

Stejné platí i u reorganizace, dle ustanovení § 336 odst. 2 IZ popření pohledávky 

dlužníkem má v reorganizaci tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním 

správcem. 

 

Podle ustanovení § 198 odst. 2 IZ může žalobce v incidenční žalobě uplatnit jako důvod 

vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky 

uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání. Jsou to ty důvody, které uplatnil 

v přihlášce pohledávky, popřípadě je později změnil, ale pouze do konce přezkumného 

jednání. Dále může žalobce uvést ty skutečnosti, o kterých se dozvěděl později proto, že 

mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku 

neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. 

 

Vyjde-li v průběhu řízení o incidenční žalobě najevo, že popřená pohledávka je 

pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí incidenční žaloby, žalovaný je 
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však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle ustanovení § 199 IZ. 

Povinnost břemena tvrzení a důkazního břemene tak přechází z věřitele na 

insolvenčního správce, jehož povinností je prokázat důvod svého popření podle 

ustanovení § 199 IZ.
69

  

6.3.2 Vykonatelná pohledávka 

Režim u vykonatelné pohledávky je určen v ustanovení § 199 IZ a dal by se definovat 

jako částečně zrcadlový k předchozímu ustanovení popsanému výše, tedy § 198 IZ. 

Platí, že insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od 

přezkumného jednání u insolvenčního soudu incidenční žalobu, kterou své popření 

uplatní proti věřiteli, jenž tuto vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je taktéž 

hmotněprávní, a je tedy zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty 

insolvenčnímu soudu. Insolvenční zákon dává insolvenčnímu správci možnost popřít 

pohledávku vykonatelnou zejména proto, že taková pohledávka může být účelově 

vytvořena například prostřednictvím exekutorského či notářského zápisu se svolením 

k vykonatelnosti, stejně tak může být výsledkem soudním jednání, aniž by zde byl 

relevantní závěr o existenci a správnosti takové pohledávky (např. vydání platebního 

rozkazu, rozsudku pro zmeškání, rozsudku pro uznání). V ostatních případech chápeme 

vykonatelné pohledávky jako pohledávky s vyšší mírou jistoty o jejich opodstatněnosti, 

a proto jsou i v ustanovení § 199 odst. 2 IZ poměrně striktně stanoveny podmínky, za 

kterých může insolvenční správce popírat pravost nebo výši pohledávky přiznané 

pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu.
70

 Jedná se o ty skutečnosti, které již 

dříve dlužník neuplatnil v nalézacím řízení, jehož výsledkem bylo vydání 

vykonatelného rozhodnutí. Insolvenční správce má tak právo použít v incidenčním 

řízení všechny argumenty a vznášet takové námitky, které dlužník v předchozím řízení 

neuplatnil. Limitován je avšak insolvenční správce tak, že důvodem popření nemůže být 

jiné právní posouzení věci (§ 199 odst. 2 věta za středníkem) a zároveň může v žalobě 

dle ustanovení § 199 odst. 3 IZ uplatnit pouze ty skutečnosti, pro které pohledávku 

popřel. Dovolávat se tak v incidenční žalobě smí pouze těch skutkových a právních 

námitek, jež proti pravosti nebo výši vykonatelné pohledávky uplatnil v popěrném 
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úkonu.
71 

Insolvenčnímu správci není taktéž dovoleno zaměňovat jednotlivé důvody 

popření, tedy pravost, výši a pořadí.  

 

Analogicky k předchozímu ustanovení o popření nevykonatelné pohledávky, v případě, 

že se vykonatelná pohledávka ukáže v průběhu řízení jako nevykonatelná, neměl by to 

být důvod k zamítnutí žaloby nýbrž k tomu, aby přešlo břemeno tvrzení a důkazní 

břemeno z insolvenčního správce na věřitele. Ten pak bude muset prokázat pravost, 

výši či pořadí své pohledávky podle ustanovení § 198 IZ.
72

 Jak konstatoval Vrchní soud 

v Praze, za vykonatelnou ve smyslu ustanovení § 199 odst. 1 IZ lze považovat každou 

pohledávku, která se opírá o některý v ustanovení § 274 o. s. ř.
73

 vyjmenovaných 

titulů.
74

   

6.3.3 Zjištění pohledávky 

Insolvenční zákon v ustanovení § 201 IZ vyjmenovává, kdy je možné považovat 

nevykonatelnou pohledávku za zjištěnou. Nevykonatelná pohledávka je zjištěna, 

jestliže ji nepopřel insolvenční správce, dále jestliže insolvenční správce, který ji popřel, 

vezme své popření zpět, nebo rozhodnutím insolvenčního soudu ve sporu o určení její 

pravosti, výše nebo pořadí. Zpětvzetí insolvenčního správce nebude účinné, pokud se 

k popřené přihlášce nepřihlíží, kupříkladu z toho důvodu, že žaloba o její určení nebyla 

podána včas.
75

 Ustanovení § 201 IZ ovšem opomíná možnost popření pohledávky 

dlužníkem u reorganizace dle ustanovení § 336 IZ a oddlužení dle ustanovení § 410 IZ. 

Doplnění k výše uvedenému ustanovení § 201 IZ je v tomto případě takové, že při 
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řešení dlužníkova úpadku reorganizací nebo oddlužením je pohledávka považována za 

zjištěnou také, nepopřel-li pohledávku dlužník, vzal-li dlužník své popření zpět a 

v poslední řadě rozhodnutím insolvenčního soudu ve sporu o určení pravosti, výše nebo 

pořadí pohledávky na základě popěrného úkonu dlužníka.
76

 

 

Vykonatelná pohledávka je považována za zjištěnou dle ustanovení § 201 odst. 2 IZ 

v případě, že nebude insolvenčním správcem podána včas určovací žaloba nebo byla-li 

taková žaloba zamítnuta anebo řízení o této žalobě skončilo jinak než rozhodnutím ve 

věci samé. Insolvenční správce podává incidenční žalobu proti věřiteli, jehož 

vykonatelná pohledávka byla popřena.  

 

Povinností insolvenčního soudu je zaznamenat výsledek sporu i určení výše, pravosti 

nebo pořadí pohledávky do upraveného seznamu pohledávek a to i bez návrhu (§ 201 

odst. 3 IZ). Rozhodnutí insolvenčního soudu o pravosti, výši nebo pořadí pohledávek je 

závazné vůči všem procesním subjektům (§ 201 odst. 4 IZ). Účinky takového 

rozhodnutí nepůsobí pouze mezi stranami incidenčního sporu, ale i mezi ostatními 

věřiteli dlužníka, přestože tito věřitelé nebyli účastníky řízení o určení sporné 

pohledávky. Insolvenční zákon navíc rozšířil závaznost rozhodnutí o pravosti, výši nebo 

pořadí popřené pohledávky nejen ve vztahu k insolvenčním věřitelům, ale i na všechny 

procesní subjekty.
77

 

6.3.4 Náklady řízení v incidenčním sporu 

Problematika nákladů řízení u sporů o pravost, výši nebo pořadí přihlášených 

pohledávek je podána v ustanovení § 202 IZ, který je ustanovením lex specialis ve 

vztahu k obecné úpravě nákladů řízení podle ustanovení § 142 a násl. o. s. ř.
78

 Zákonná 

úprava říká, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení proti 

insolvenčnímu správci. Výjimka z tohoto ustanovení je upřesněna v následujícím 

odstavci téhož ustanovení, a to tak, že ty náklady řízení, které vznikly zaviněním 

insolvenčního správce nebo náhodou, která se mu přihodila, nese on sám a ostatním 
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účastníkům je povinen je nahradit.  Příkladem takového jednání insolvenčního správce, 

který při výkonu funkce nepostupoval s náležitou odbornou péčí, může být neomluvená 

absence na soudním jednání, přestože byl řádně obeslán.
79

 Naopak ovšem nelze pod 

zákonné pojmy „zavinění či náhoda“ podřadit popření věřitelovy pohledávky 

insolvenčním správcem, které následně vyvolalo incidenční spor, jak již judikoval 

Vrchní soud v Praze.
80

 Náklady, které ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených 

pohledávek vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty, do které 

náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci. 

6.4 Sankce za přihlášení nadhodnocené pohledávky 

Nový insolvenční zákon poměrně zásadně rozšiřuje práva jednotlivých věřitelů, kteří 

svá práva uplatňují prostřednictvím věřitelských orgánů, kde rozhodují o důležitých 

otázkách hlasováním. Hlas každého z věřitelů se rovná nominální hodnotě přihlášené 

pohledávky a snahou ustanovení § 178 až § 184 IZ bylo předejít takovým situacím, aby 

věřitelé uplatňovali nadhodnocené, resp. nepodložené pohledávky s cílem zajistit si 

lepší postavení v rámci insolvenčního řízení.
81

 Ve snaze zabránit možnému účelovému 

zmanipulování hlasů přišel zákonodárce s dnes velmi diskutovaným ustanovením, dle 

kterého bude-li po přezkoumání přihlášená pohledávka zjištěna tak, že její skutečná 

výše činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v 

rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Tím ale sankce uložená insolvenčním soudem 

nekončí. Povinností věřitele, který takovou nepodloženou pohledávku přihlásil, je, aby 

ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, o kterou přihlášená pohledávka 

převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna. Pro věřitele zajištěného, jenž by svoji 

pohledávku v insolvenčním řízení uplatňoval jako pohledávku s vyšší hodnotou 

zajištění nebo s lepším pořadím, platí, že bude-li posléze při přezkoumání zjištěno, že 

má právo na uspokojení ze zajištění přihlášené pohledávky v rozsahu menším než 50 % 

hodnoty zajištění uvedené v přihlášce nebo že má právo na uspokojení ze zajištění 

v pořadí horším, než uvedl v přihlášce pohledávky, k jeho právu na uspokojení se 

v insolvenčním řízení nepřihlíží. Zároveň takovému věřiteli, jenž pohledávku přihlásil, 

insolvenční soud uloží, aby ve prospěch zajištěných věřitelů, kteří přihlásili pohledávku 
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se zajištěním ke stejnému majetku, zaplatil částku, o kterou hodnota zajištění uvedená 

v přihlášce převýšila hodnotu zjištěného zajištění.  

 

Teorie vykládá toto ustanovení takto: jestliže je kupříkladu věřitelova pohledávka 

zjištěna zcela (100 %), avšak právo na uspokojení ze zajištění je ve více než z 50 % 

úspěšně popřeno, výsledkem bude, že se nepřihlíží ani ke zjištěnému zajištění a 

věřitelova pohledávka bude v insolvenčním řízení sice zcela zjištěnou (100 %), avšak 

bez jakéhokoli zajištění. Povinností takového věřitele ale bude ve prospěch ostatních 

zajištěných věřitelů zaplatit částku, o kterou hodnota zajištění uvedená v přihlášce 

převýšila hodnotu zjištěného zajištění. Může ovšem nastat situace, kdy bude účinně 

popřeno nejen zajištění, ale i celá věřitelova pohledávka, přičemž výsledek bude takový, 

že k zajištění nebude přihlíženo, avšak věřiteli vznikne jednak uhrazovací povinnost ve 

prospěch majetkové podstaty z popřené pohledávky, jednak uhrazovací povinnost ve 

prospěch ostatních zajištěných věřitelů, a to z popřeného zajištění.
82

  

6.4.1 Výjimka z postihu věřitelů nepodložené pohledávky 

Jediným způsobem, jak se vyhnout sankcím podle ustanovení § 178 a § 179 IZ je 

vzdání se výkonu práv v insolvenčním řízení, jak předpokládá ustanovení § 180 IZ. 

Podle ustanovení § 49 odst. 1 IZ se k platnosti usnesení schůze věřitelů vyžaduje prostá 

většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů, počítaná podle výše 

pohledávek, kdy na každou 1 Kč pohledávky připadá jeden hlas. Insolvenční zákon sice 

nepodává výklad pojmu výkon práv věřitele v insolvenčním řízení, teorie se přiklání 

k tomu, že pod pojmem výkon práva se rozumí i vlastní fyzická účast věřitele na schůzi 

věřitelů, jelikož by svoji přítomností ovlivnil kvórum potřebné pro přijetí rozhodnutí, a 

aniž by sám hlasoval, projevila by se jeho přítomnost i na výsledku hlasování. Dále by 

se měl věřitel, jehož snahou je vyhnout se takovéto sankci, vyvarovat 

korespondenčnímu hlasování dle ustanovení § 50 IZ či souhlasu s přijetím funkce ve 

věřitelském výboru dle ustanovení § 59 odst. 1 IZ.
83
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6.4.2 Ručení za úhradu nepodložené pohledávky 

Insolvenční zákon upravuje v ustanovení § 181 IZ, které osoby ručí společně a 

nerozdílně s přihlášeným věřitelem za splnění povinnosti zaplatit částku podle 

ustanovení § 178 a § 179 IZ. Jedná se o osoby, jež přihlášku pohledávky 

spolupodepsaly, výjimka nastupuje v případě, že jde o zástupce na základě plné moci, 

kdy ručí osoby, jež zástupce k takovému úkonu zmocnily. Přihláška pohledávky je 

právním úkonem, z něhož musí být patrné, kdo jej činí. Jak jsem zmínila dříve, dle 

judikátu Vrchního soudu v Praze je identifikace podepsané osoby důležitá právě 

z hlediska ručení za splnění povinností uložené insolvenčním soudem za nepodloženou 

pohledávku.
84

  

6.4.3 Sankce za nepodložené pohledávky v případě zpětvzetí  

Teorie se různí v případě výkladu ustanovení § 182 IZ, které zní: jestliže na základě 

přihlášky pohledávky zjištěné v rozsahu uvedeném v ustanovení § 178 nebo § 179 IZ 

učinil věřitel v insolvenčním řízení úkon, který zhoršil nebo mohl zhoršit postavení 

jiného věřitele nebo vyjde-li v průběhu insolvenčního řízení najevo, že tento věřitel 

nepřihlásil pohledávku v dobré víře, nemá skutečnost, že věřitel vzal přihlášku 

pohledávky zpět, žádný vliv na rozhodnutí insolvenčního soudu o uložení povinnosti 

zaplatit částku podle § 178 nebo § 179 IZ. Dle prvního názoru je toto ustanovení 

vykládáno jako deklarace skutečnosti, že ani zpětvzetí přihlášky pohledávky nemá vliv 

na rozhodnutí insolvenčního soudu o uložení věřitele zaplatit sankci v případech, kdy 

věřitel učinil v insolvenčním řízení úkon, který zhoršil či mohl zhoršit postavení jiného 

věřitele nebo vyšlo-li v průběhu insolvenčního řízení najevo, že tento věřitel nepřihlásil 

pohledávku v dobré víře.
85

 Naproti tomu se objevil i úplně odlišný výklad ustanovení § 

182 IZ, podle kterého druhá část tohoto ustanovení naskýtá možnost věřiteli sankci 

neuložit, pokud věřitel po popěrném úkonu ze strany insolvenčního správce vezme 

popřenou část své pohledávky zpět postupem podle § 184 IZ. Dle tohoto názoru je 

umožněno věřiteli vyvinění ze sankční povinnosti, s výjimkou toho věřitele, který 

                                                 
84

 Usnesení VS ze dne 7. 1. 2009, sp. zn. KSUL 45 INS 3033/2008, 1 VSPH 303/2008-P1 
85

 Zelenka J. a kolektiv, Linde Praha a.s., 2008, 2. vydání, s. 290, Kotoučová J. a kolektiv, Zákon o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), C. H. Beck, 2008, s. 455 



43 

 

zhoršil nebo mohl zhoršit postavení jiného věřitele, nebo který přihlásil nadhodnocený 

nárok úmyslně.
86

 

 

Tato koncepce, obsažená v ustanoveních § 147 až § 182 IZ, byla dle mého názoru jistě 

správným krokem zákonodárce jak zabránit nepoctivým věřitelům v účelovém 

ovlivnění insolvenčního řízení. Problematičnost spočívá ovšem v tom, že se tato 

ustanovení vztahují i na takové věřitele, jejichž cílem nebylo zmanipulovat řízení, pouze 

byli jistým způsobem nedbalí či nepozorní při vyplňování formuláře přihlášky. 

Následkem přitom může být i uložení dvojité sankce za přihlášení jedné nepodložené 

pohledávky, jak jsem již zmínila výše v případě pohledávky, která bude po 

přezkoumání zjištěna jako nezajištěná (nebo v horším pořadí) a její výše bude nižší než 

50 %, než co bylo věřitelem tvrzeno v přihlášce pohledávky. Zároveň není zřejmé, 

jakým způsobem bude tato částka vymáhána, zda proti rozhodnutí o uložení sankce je 

přípustné podání opravného prostředku apod. Otázkou konformnosti těchto ustanovení 

s Ústavou se bude ostatně zabývat i Ústavní soud České republiky, neboť Vrchní soud 

v Praze dne 20. 11. 2009 jako navrhovatel podal návrh na zrušení § 178, § 179, § 180, § 

181 a § 182 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon) podle § 95 odst. 2 Ústavy České republiky. Řízení je vedeno pod spisovou 

značkou Pl. ÚS 36/09. 

6.5 Uspokojení přihlášených věřitelů 

Důvodem, proč věřitelé uplatňují své přihlášky, je samozřejmě požadavek na jejich 

uspokojení, což upravuje ustanovení § 165 IZ. Věřitelé, kteří své pohledávky 

uplatňovali podáním přihlášky, se uspokojují v závěru celého insolvenčního řízení a 

v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu (§ 306 a násl. IZ), 

plněním reorganizačního plánu (§ 352 a násl. IZ) v případě, že je úpadek řešen 

reorganizací nebo plněním při oddlužení (§ 406 IZ), nestanoví-li zákon jinak.  

6.5.1 Pohledávka přihlášená ex lege 

Stejným způsobem můžou být uspokojeni i ti věřitelé, kteří sice přihlášku pohledávky 

nepodávají, insolvenční zákon jim ale přiznává stejné postavení a hledí se na ně podle 
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ustanovení § 165 odst. 2 IZ tak, jako by přihlášku pohledávky podali. Příkladem, kdy je 

nárok věřitele považován za přihlášený, je ustanovení § 121 odst. 2 IZ, kdy se za 

věřitele dlužníka po dobu trvání moratoria považují přihlášení věřitelé a osoby uvedené 

v seznamu závazků. Osoby uvedené v seznamu závazků, které však neuplatnily svůj 

nárok přihláškou pohledávky, se považují pro účely tohoto zákona za věřitele pouze po 

dobu trvání moratoria. Dále stanovil zákon v ustanovení § 172 odst. 4 IZ zvláštní formu 

uplatnění nároku pro pohledávky společníků nebo členů dlužníka vyplývající z jejich 

účasti ve společnosti nebo v družstvu, přičemž tyto osoby nepodávají přihlášku 

pohledávky k insolvenčnímu soudu, ale sdělují svůj nárok insolvenčnímu správci, který 

vede o těchto nárocích evidenci. Dalším příkladem je ustanovení § 275 IZ, upravující 

vypořádání společného jmění manželů, přičemž vznikne-li manželovi dlužníka 

pohledávka, považuje se tento nárok za pohledávku přihlášenou.
87

 Z rozhodnutí 

Vrchního soudu v Praze vyplývá, že za přihlášenou pohledávku je nutno považovat i 

pohledávku České kanceláře pojistitelů na náhradu za plnění dle ustanovení § 24 odst. 2 

písm. b/
88

 zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a to dle 

ustanovení § 24 odst. 4 věty druhé
89

 téhož zákona ve znění účinném od 1. 1. 2008 ve 

spojení s ustanovením § 165 odst. 2 IZ i bez ohledu na to, kdy vznikla. To však jedině 

za předpokladu, že v insolvenčním řízení byla věřitelem uplatněna, popřípadě že 

věřitelův požadavek na její úhradu dlužníkem vyšel v řízení jinak najevo, a musí se tak 

vždy stát způsobem umožňujícím zaujmout kvalifikované stanovisko k pravosti a výši 

této pohledávky při jejím přezkoumání.
90

 

6.5.2 Konečná zpráva  

U konkursu je jedním z podkladů pro vydání rozvrhového usnesení konečná zpráva a 

vyúčtování. Náležitosti konečné zprávy jsou upraveny v ustanovení § 302 odst. 2, 3 IZ 

tak, že insolvenční správce musí podat přehled zpeněžení majetkové podstaty s 
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uvedením jeho výsledku, přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek 

jim na roveň postavených, a to jak těch, které již byly uspokojeny, tak i těch, které ještě 

uspokojit zbývá, a rovněž je jeho povinností uvést informaci o výsledcích částečného 

rozvrhu, pokud k němu došlo, a o plnění zajištěným věřitelům s promítnutím do 

rozvrhu. Všechny tyto údaje by měly vést k vyčíslení částky, která má být rozdělena 

mezi věřitele, včetně označení těchto věřitelů a údaji o výši jejich podílů na této 

částce.
91

 

 

Postup po schválení konečné zprávy a jejím následném nabytí právní moci je upraven 

v ustanovení § 306 IZ. Insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu návrh 

rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku 

uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. Poté, co insolvenční soud 

přezkoumá věcnou správnost návrhu předloženého insolvenčním správcem, vydá 

rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům vyplaceny. Věřitelé, 

kteří jsou zahrnuti do rozvrhu, jsou poměrně uspokojováni vzhledem k výši jejich 

pohledávky tak, jak byla zjištěna. Rozvrhové usnesení, ve kterém určí insolvenční 

soud insolvenčnímu správci lhůtu k jeho splnění (nesmí být delší než 2 měsíce od 

právní moci tohoto usnesení), se doručuje dle ustanovení § 307 IZ  insolvenčnímu 

správci, dlužníku a věřitelům, jejichž pohledávek se usnesení týká. Částky určené pro 

jednotlivé věřitele v rozvrhovém usnesení jim insolvenční správce proplatí na jejich 

náklad zpravidla ve svém sídle. 

6.6 Zajištění věřitelé 

Zajištěný věřitel je dle ustanovení § 166 IZ ten věřitel, jenž úspěšně uplatnil své 

pohledávky přihláškou (popřípadě byl úspěšný v incidenčním sporu), uvedl okolnosti, 

které osvědčují jeho zajištění, a zároveň připojil listiny, které se toho týkají. Ustanovení 

§ 2 písm. g/ IZ definuje zajištěného věřitele jako věřitele, 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. Jak už jsem předeslala výše, k platnému uplatnění zajištění musí věřitel 
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v přihlášce uvést, zda uplatňuje nárok na uspokojení ze zajištění a označit druh zajištění 

a dobu vzniku zajištění, jinak se má za to, že zajištění uplatněno nebylo (§ 174 odst. 3 

IZ). Druhá věta ustanovení § 166 IZ se zabývá vztahem zajištěného věřitele a dlužníka, 

který má v dané situaci postavení zástavního dlužníka. Takovému věřiteli je umožněno 

uspokojit svoji pohledávku pouze z výtěžku prodeje majetku poskytnutého k zajištění. 

6.6.1 Uspokojení zajištěných věřitelů 

Zajištění věřitelé se podle ustanovení § 167 IZ uspokojují přednostně, a to ze zpeněžení 

věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla jejich pohledávka 

zajištěna, nestanoví-li zákon jinak. V případě, že je zde více zajištěných věřitelů, je 

podle ustanovení § 167 odst. 1 věta druhá IZ rozhodující pro pořadí uspokojení těchto 

věřitelů doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajištění. Platí tedy, že jako 

první bude uspokojen ten věřitel, jehož pohledávka byla zajištěna nejdříve, a následně 

budou uspokojování věřitelé pohledávek podle časové souslednosti jejich zajištění. To 

se vždy týká vydání výtěžku zpeněžení toho konkrétního majetku, jenž zajišťuje více 

pohledávek. Jsou-li prodávány naráz (např. smlouvou o prodeji podniku) víceré 

samostatně zajišťující hodnoty, je nezbytné, aby znalecký posudek každou takovou část 

majetkové podstaty odděleně ocenil (§ 155 IZ). V ustanovení § 299 odst. 1 IZ je dána 

zajištěným věřitelům možnost, aby se písemně dohodli o způsobu rozdělení výtěžku ze 

zpeněženého zajištění, které na ně připadá. Tato dohoda ovšem nesmí zasahovat do práv 

ostatních věřitelů či být k tíži těch věřitelů, jež se na dohodě nepodíleli.
92

  

 

Uspokojení pohledávky uplatňují zajištění věřitelé vůči insolvenčnímu správci, jenž je 

tou osobou, která provedla v průběhu insolvenčního řízení zpeněžení věci, práva, 

pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty zajištění. Jestliže insolvenční správce 

nevyhoví požadavkům zajištěných věřitelů, mohou se tito obrátit na insolvenční soud a 

domáhat se nápravy v rámci jeho dohledací činnosti. Insolvenční soud se v rámci této 

dohledací činnosti již nezabývá otázkou, zda jde o zajištěné věřitele a zda a v jakém 

rozsahu trvá zajištěná pohledávka nebo zajištění. Není tedy možné, aby se zajištění 
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věřitelé domáhali přezkumu postupu insolvenčního správce ve věci pravosti, výše či 

pořadí zajištěné pohledávky.
93

  

 

Ustanovení § 298 odst. 2 IZ ponižuje výsledný výtěžek zpeněžení, který je vydán se 

souhlasem insolvenčního soudu zajištěným věřitelům, o náklady spojené se správou a 

zpeněžením předmětu zajištění a o částku připadající na odměnu insolvenčního správce. 

Limity možného odečtení stanovuje insolvenční zákon v ustanovení § 298 odst. 3, a to 

ve výši 4 % z výtěžku u správy a nejvýše v rozsahu 5 % z výtěžku u zpeněžení, se 

souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu. Dle rozhodnutí 

Vrchního soudu v Praze není správný názor, podle něhož by náklady na správu a 

zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla pohledávka 

zajištěna, měly být vždy k tíži zajištěného věřitele, neboť to by znamenalo, že 

ustanovení § 298 IZ vylučuje, aby pohledávka zajištěného věřitele byla plně uspokojena 

i v případech, kdy po odečtení těchto nákladů a odměny správce, případně poloviny 

odměny a hotových výdajů znalce, postačuje zůstatek výtěžku zpeněžení na její plnou 

úhradu. Pouze v případě, kdy zůstatek výtěžku zpeněžení nedosáhne po provedeném 

odpočtu výše pohledávky zajištěného věřitele, je zajištěný věřitel povinen strpět, že jeho 

pohledávka bude uspokojena pouze zčásti. Pokud ovšem dosažený výtěžek plně postačí 

jak na úhradu zmíněných nákladů a odměny správce, tak na plné uspokojení pohledávky 

zajištěného věřitele, bude zůstatek výtěžku jakožto součást majetkové podstaty k 

dispozici na úhradu dalších pohledávek v insolvenčním řízení.
94

  

 

Doplněním je ustanovení § 167 odst. 2 IZ, kdy je-li podle znaleckého posudku 

vypracovaného v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku hodnota zajištění nižší 

než výše zajištěné pohledávky, považuje se pohledávka co do takto zjištěného rozdílu za 

pohledávku nezajištěnou.  

 

Ta část pohledávky zajištěných věřitelů, která nebyla uspokojena, se považuje podle 

ustanovení § 299 odst. 1 IZ za pohledávku přihlášenou, není tedy třeba ji uplatňovat 
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přihláškou pohledávky a bude uspokojena stejně jako další přihlášené pohledávky 

nezajištěných věřitelů. 

 

Podle ustanovení § 299 odst. 2 IZ okamžikem zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo 

jiné majetkové hodnoty v konkursu zanikají všechna zajištění pohledávky zajištěného 

věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. To znamená, že i když se 

zástavní věřitel do insolvenčního řízení nepřihlásí, popřípadě přihlásí svou pohledávku 

jako nezajištěnou, nemá tento jeho přístup vliv na to, že ke zpeněžení věci, práva, 

pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu dojde a z výtěžku budou 

uspokojeni všichni věřitelé, zatímco nabyvatel se stane vlastníkem hodnot, které již poté 

k zajištění sloužit nebudou. Z výše uvedeného vyplývá i dle mého názoru logické 

ustanovení § 299 odst. 3 IZ, a to povinnost insolvenčního správce oznámit příslušným 

orgánům vedoucím o tomto záznamy zánik zajištění, neboť je nezbytné, aby se 

informace o této skutečnosti objevila v příslušném seznamu (katastru nemovitostí, 

rejstříku zástav apod.).  

6.6.2 Úročení pohledávek zajištěných insolvenčních věřitelů 

Úroky představují podle ustanovení § 170 IZ běžně takové nároky, které jsou vyloučeny 

z uspokojení. Výjimkou z toho ustanovení je nová úprava obsažená v ustanovení § 171 

IZ, která je dle důvodové zprávy určitou satisfakcí zajištěným věřitelům za to, že 

nemohou okamžitě realizovat své právo na uspokojení ze zajištění. Proto přichází 

insolvenční zákon s možností úročení pohledávek zajištěných věřitelů, a to úrokovou 

sazbou dohodnutou před tím, než se dlužník dostal do prodlení, a maximálně v rozsahu 

zajištění. Rozhodujícím okamžikem, od kdy se začíná pohledávka úročit, je den 

následující po dni rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Toto zvýhodnění pro zajištěné 

věřitele je ovšem, jak vyplývá z ustanovení § 171 odst. 2, 3, 4 IZ, omezeno pouze na 

případy, kdy je dlužníkův úpadek řešen konkursem, a zároveň je majetková podstata 

zpeněžena jedinou smlouvou o prodeji podniku, a v druhém případě je-li úpadek řešen 

reorganizací. Úroky u reorganizace přirůstají taktéž ode dne následujícího po dni 

rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a splatné jsou měsíčně, jakmile znalec ocení 

hodnotu zajištění.  
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6.7 Pohledávky za majetkovou podstatou 

Pohledávky věřitelů za majetkovou podstatou tvoří další významnou skupinu 

pohledávek, se kterými se vždy setkáme během insolvenčního řízení. Tyto pohledávky 

jsou charakteristické tím, že je není třeba přihlašovat u insolvenčního soudu, a není-li 

stanoveno jinak, uspokojují se dle ustanovení § 168 odst. 3 IZ v plné výši kdykoli po 

rozhodnutí o úpadku, tedy v případě, že na ně jsou prostředky. Insolvenční zákon neřeší 

otázku, zda jsou pohledávky uspokojovány okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku, či 

až když toto rozhodnutí nabude právní moci.
95

 Domnívám se, že z důvodu právní jistoty 

by bylo vhodné vyčkat až do okamžiku, kdy předmětné rozhodnutí nabude právní moci. 

Věřitelé pohledávek za majetkovou podstatou jsou jistým způsobem privilegováni 

v jejich uspokojení zejména z toho důvodu, že se jedná o pohledávky, které vznikají 

nejčastěji z důvodu udržení a správy dlužníkovy majetkové podstaty. S délkou 

insolvenčního řízení se zvyšují i nároky na správu majetkové podstaty či na odměnu 

insolvenčního správce, a stoupá tak počet pohledávek za majetkovou podstatou, 

přičemž úměrně s tímto se snižuje výsledný výtěžek, jenž bude následně rozdělen mezi 

jednotlivé řádně přihlášené věřitele, kteří svou pohledávku uplatňovali přihláškou.
96

  

 

Pohledávky za majetkovou podstatou rozděluje insolvenční zákon v ustanovení § 168 

na pohledávky vzniknuvší po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria 

a na pohledávky, jež vznikly po rozhodnutí o úpadku. 

6.7.1 Pohledávky za majetkovou podstatou vzniklé po zahájení insolvenčního 

řízení nebo po vyhlášení moratoria 

Tyto pohledávky insolvenční zákon taxativně vypočítává v ustanovení § 168 odst. 1. 

Pod ustanovením § 168 odst. 1 písm. a/  insolvenční zákon uvádí náhradu hotových 

výdajů a odměnu předběžného správce, ovšem pouze za předpokladu, nebyl-li 

předběžný správce v průběhu insolvenčního řízení ustanoven insolvenčním správcem. 

Náklady předběžného správce by pak byly zahrnuty v odměně insolvenčního správce, 

jelikož se jedná o jednu a tutéž osobu.  
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Pod ustanovením písmena b/ je náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora 

dlužníka, který byl jmenován insolvenčním soudem a náhrada správce podniku 

dlužníka za součinnost poskytnutou předběžnému správci nebo insolvenčnímu 

správci.  

 

Dále se jedná o náhradu nutných výdajů a odměnu členů a náhradníků 

věřitelského výboru, analogicky by bylo lze dovodit, že tento nárok je možno přiznat i 

členům prozatímního věřitelského výboru, i když to výslovně insolvenční zákon 

neuvádí.
97

  

 

V ustanovení § 108 odst. 4 umožňuje insolvenční zákon, aby v souladu s rozhodnutím 

insolvenčního soudu zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení osoba odlišná 

od dlužníka, přičemž této osobě vzniká právo uplatnit její náhradu v insolvenčním 

řízení jako pohledávku za majetkovou podstatou.  

 

Pohledávky za majetkovou podstatou jsou i pohledávky věřitelů vzniklé za trvání 

moratoria ze smluv podle ustanovení § 122 odst. 2 IZ, tedy smlouvy na dodávky 

energií a surovin, jakož i další smlouvy o dodávkách zboží a služeb, které ke dni 

vyhlášení moratoria trvaly alespoň po dobu 3 měsíců, jež nemůže druhý účastník 

smlouvy po dobu trvání moratoria vypovědět nebo od nich odstoupit pro prodlení 

dlužníka s placením úhrady za zboží nebo služby, ke kterému došlo před vyhlášením 

moratoria.  

 

Posledním typem pohledávek za majetkovou podstatou, které vznikly po zahájení 

insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria, jsou pohledávky věřitelů 

z úvěrového financování. Pojem úvěrové financování definuje insolvenční zákon 

v ustanovení § 41 jako smlouvy o úvěru či smlouvy obdobné, jakož i smlouvy na 

dodávky energií a surovin, včetně smluv o zajištění splnění těchto smluv, které jsou 

uzavírány insolvenčním správcem za účelem udržení provozu podniku, který je součástí 

majetkové podstaty. 
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6.7.2 Pohledávky za majetkovou podstatou vzniklé po rozhodnutí o úpadku 

Pohledávky za majetkovou podstatou vzniklé po rozhodnutí o úpadku jsou vymezeny 

v ustanovení § 168 odst. 2 písm. a/ až i/ IZ a dále zmiňuje insolvenční zákon další 

pohledávky, o nichž tak v jiných místech sám stanoví (např. § 239 odst. 2 IZ, § 252 

odst. 2 IZ).  

 

Významnou položku tvoří hotové výdaje a odměna insolvenčního správce. Vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce, o 

náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o 

náhradách jejich nutných výdajů, určuje způsob výpočtu odměny a zároveň stanoví, co 

je možné pokládat za hotové výdaje a v jakém rozsahu je lze uspokojit. Nárok na 

odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce vyplývá z ustanovení § 38 

IZ a uspokojuje se z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady 

insolvenčního řízení. Jestliže není možné právo uspokojit z těchto výše uvedených 

zdrojů, hradí je stát.  

 

Do těchto pohledávek řadí insolvenční zákon taktéž náklady spojené s udržováním a 

správou majetkové podstaty dlužníka a dále náhradu nutných výdajů a odměnu 

likvidátora, osoby v postavení obdobném postavení likvidátora a odpovědného 

zástupce za činnost prováděnou po rozhodnutí o úpadku. Nárok na odměnu 

likvidátora a osob v obdobném postavení likvidátora (§ 70 odst. 4 IZ) vyplývá 

z ustanovení § 70 IZ, kdy v souvislosti s výkonem své působnosti v rozsahu, v jakém 

nepřešla na insolvenčního správce, mu náleží právo na náhradu nutných výdajů a na 

přiměřenou odměnu, jejíž výši určí insolvenční soud, a to pouze na návrh a v souladu 

s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 479/2000 Sb. o odměně a náhradě hotových 

výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem.  

 

Ustanovení § 168 odst. 1 IZ počítá i s náhradou hotových výdajů a s odměnou znalce 

ustanoveného insolvenčním soudem za účelem ocenění majetkové podstaty, 

konkrétně tedy v případě ustanovení § 153 odst. 1 IZ, kdy je způsobem řešení 
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reorganizace a je třeba ocenit majetkovou podstatu a dále v ustanovení § 290 IZ, kdy je 

úpadek řešen konkursem a dlužníkův podnik byl zpeněžen jedinou smlouvou.
98

  

 

Skupinu uvedenou pod písmenem e/ tvoří daně, poplatky, cla, pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění, s výjimkou smluv uzavřených dlužníkem po schválení 

oddlužení.  

 

Pod pohledávky za majetkovou podstatou, jež vznikly po rozhodnutí o úpadku, spadají 

tři druhy pohledávek věřitelů ze smluv, jejichž účastníkem byla osoba s dispozičními 

oprávněními. Osobou s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě je podle 

ustanovení § 229 odst. 3 IZ dlužník v době do rozhodnutí o úpadku, insolvenční správce 

v době od prohlášení konkursu, dlužník v době od povolení reorganizace a dlužník 

v době od povolení oddlužení, nestanoví-li insolvenční zákon jinak. Insolvenční zákon 

ovšem nepodává jednoznačnou odpověď na otázku, kdo je osobou s dispozičním 

oprávněním v době od rozhodnutí o úpadku do doby vydání usnesení o způsobu řešení 

úpadku. Tato dvě rozhodnutí mohou, avšak nemusí, být vydány společně a v případě, že 

se tak nestane, měl by být dle mého názoru osobou s dispozičním právem stále dlužník, 

jelikož majetkovou podstatu tvoří obvykle jeho majetek. Zároveň platí, že nestanoví-li 

insolvenční zákon výslovně jinak, měl by být oprávněn s ním také nakládat. Dispoziční 

oprávnění konkrétních osob, například právě dlužníka, může být ovšem omezeno 

rozhodnutím insolvenčního soudu, a to buď nařízením předběžného opatření, či 

ustavením předběžného správce.
99

 Jedná se tedy konkrétně o pohledávky věřitelů ze 

smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními, dále o pohledávky věřitelů 

ze smluv, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními povolila, jakož i ze 

smluv, které osoba s dispozičními oprávněními nevypověděla (§ 253 odst. 1, 2 IZ) a 

třetím případem jsou pohledávky věřitelů odpovídající právu na vrácení plnění ze 

smluv, od nichž bylo odstoupeno nebo které osoba s dispozičními oprávněními 

vypověděla.  
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Závěrečnou položku, kterou insolvenční zákon ve výčtu pohledávek za majetkovou 

podstatou uvádí, tvoří náhrada hotových výdajů osob, které poskytly insolvenčnímu 

správci součinnost (§ 43, § 44 IZ).  

6.8 Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 

Podobnou povahu jako pohledávky za podstatou mají pohledávky jim na roveň 

postavené. Ty jsou insolvenčním zákonem jednak uvedeny v ustanovení § 169 odst. 1 

IZ v písmenech a/ až g/, zároveň ovšem mezi tyto pohledávky řadíme i takové, o 

kterých to insolvenční zákon výslovně stanoví (§ 169 odst. 1 písm. h). Pohledávky 

postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou lze, nestanoví-li insolvenční 

zákon jinak, uspokojit v plné výši, a to kdykoli po rozhodnutí o úpadku, v případě, že 

jsou na ně v majetkové podstatě příslušné prostředky. Konkrétně tedy pod tento typ 

pohledávek zahrnujeme v ustanovení § 169 odst. 1 písm. a/ IZ upravené 

pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pokud zákon ohledně 

některých z nich nestanoví jinak. Vrchní soud v Praze již k tomuto ustanovení uzavřel, 

že jedná-li se o tuto pracovněprávní pohledávku, která se nepřihlašuje, nepřichází 

zásadně v úvahu zkoumat, zda věřitel, který takovou pohledávku přesto přihlásil, podal 

její přihlášku včas. Soud proto v případě, kdy byly uplatněny pracovní nároky vůči 

dlužníku vzniklé v posledních 3 letech před rozhodnutím o úpadku, nemá důvod 

odmítat přihlášku a rozhodovat o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení.
100

  

 

Dále se jedná o pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví, 

pohledávky státu – úřadů práce za náhradu mzdy vyplacené zaměstnancům a za 

prostředky odvedené podle zvláštních právních předpisů, pohledávky účastníků 

z penzijního připojištění se státním příspěvkem, pohledávky věřitelů na výživném 

ze zákona, náhrada nákladů, které třetí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové 

podstaty, mají-li z toho důvodu proti dlužníku pohledávku z bezdůvodného 

obohacení a pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria vyhlášeného před 

zahájením insolvenčního řízení ze smluv podle ustanovení § 122 odst. 2 IZ, bylo-li 

insolvenční řízení zahájeno ve lhůtě 1 roku od zániku moratoria. 
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K ustanovení § 169 IZ a zároveň k ustanovení § 188 odst. 2 IZ se vztahuje rozhodnutí 

Vrchního soudu v Praze, které již bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a 

stanovisek Nejvyššího soudu. U pohledávek postavených na roveň za majetkovou 

podstatou, které se v insolvenčním řízení nepřihlašují (§ 169 odst. 1 a § 203 IZ), nelze 

postupovat podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ a vyzývat věřitele, který takovou 

pohledávku uplatnil v insolvenčním řízení formou přihlášky, aby vady přihlášky 

opravil, popřípadě ji doplnil.
101

 

6.9 Uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek 

postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 

Jak již bylo uvedeno výše, pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na 

roveň postavené se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku. Jsou svým 

charakterem pohledávky privilegované před pohledávkami, které musí věřitelé přihlásit, 

s tím, že mají být vyplaceny před vydáním rozvrhového usnesení. Nebude-li postačovat 

dosažený výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty k uspokojení 

všech pohledávek shora uvedených, stanovil zákon v ustanovení § 297 a § 305 IZ 

postup, v jakém pořadí je nutno nároky uspokojit. Návrh na vydání rozvrhového 

usnesení podává insolvenční správce insolvenčnímu soudu pouze za situace, jestliže již 

byly vyplaceny pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky postavené na roveň 

pohledávkám za majetkovou podstatou a zajištěné pohledávky.
102

 

 

Dle ustanovení § 203 odst. 1 IZ uplatňují věřitelé tyto pohledávky vůči insolvenčnímu 

správci pořadem práva tak, jako by insolvenční správce byl v nich dlužníkem. Věřitelé 

se tedy se svými nároky obracejí přímo na insolvenčního správce a ten uspokojí 

pohledávky z majetkové podstaty, popřípadě z peněžních prostředků dlužníka, a to za 

situace, kdy při řešení úpadku nedochází ke zpeněžování jeho majetku.
103

 V případě, že 

se tak nestane a insolvenční správce pohledávky v plné výši a včas neuspokojí, 

umožňuje insolvenční zákon, na rozdíl od zákona dřívějšího, aby se věřitel domáhal 
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jejich splnění žalobou podanou proti insolvenčnímu správci. Jak uvádí ustanovení § 203 

odst. 4 IZ, nejedná se v tomto případě o incidenční spor a tato žaloba na plnění se 

podává u obecného soudu insolvenčního správce. Možným a jistě i vhodným postupem 

insolvenčního správce je uznat oprávněné pohledávky ve smyslu ustanovení § 558 obč. 

z. či ustanovení § 323 obch. z. a předejít tak podání žalob na plnění a vzniku nákladů 

s nimi spojenými.
104

 Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se 

hradí z majetkové podstaty, pokud nevznikly zaviněním správce nebo náhodou, která se 

mu přihodila. Za takové situace ponese náklady sám insolvenční správce, stejně tak 

odpovídá insolvenční správce za škodu či jinou újmu v případě uvedeném v ustanovení 

§ 37 odst. 3 IZ, kdy v majetkové podstatě nebude dostatek prostředků na úhradu 

pohledávek za majetkovou podstatou, které vznikly na základě právního úkonu 

insolvenčního správce.
105

 Tato odpovědnost insolvenčního správce je objektivní a 

zprostí se jí, jen když prokáže, že v době, kdy daný právní úkon činil, nemohl poznat, že 

majetková podstata nebude stačit k úhradě jím vzniklé pohledávky za majetkovou 

podstatou. 

 

Poté, co obecný soud rozhodne o žalobě věřitele proti insolvenčnímu správci kladně a 

toto rozhodnutí nabude právní moci, stanoví lhůtu k uspokojení přisouzené pohledávky 

a jejího příslušenství insolvenční soud ve svém vlastním rozhodnutí. Toto ustanovení § 

203 odst. 5 IZ je tak ve vztahu lex specialis k ustanovení § 160 odst. 1 o. s. ř., dle 

kterého je jinak úkolem obecného soudu určit lhůtu k plnění povinností, jež byly 

uloženy soudním rozhodnutím.
106

 V rozhodnutí insolvenčního soudu musí být taktéž 

uvedeno, která část majetkové podstaty může být použita k uspokojení přisouzené 

pohledávky. Toto rozhodnutí vydává insolvenční soud jen na návrh oprávněné osoby 

nebo insolvenčního správce, zároveň je jim toto rozhodnutí, proti kterému není odvolání 

přípustné, zvlášť doručeno a zveřejní se dle ustanovení § 71 odst. 1 IZ v insolvenčním 

rejstříku a na úřední desce insolvenčního soudu. 

 

                                                 
104

 Zelenka J. a kolektiv, Linde Praha a.s., 2008, 2. vydání, s. 315 
105

 Kozák J., Budín P., Dadam A., Pachl L., Insolvenční zákon a předpisy související, Komentář, ASPI, 

a.s., 2008, s. 259 
106

 Kozák J., Budín P., Dadam A., Pachl L., Insolvenční zákon a předpisy související, Komentář, ASPI, 

a.s., 2008, s. 259 



56 

 

Zvláštní ustanovení § 203 odst. 2 IZ se týká pracovněprávních pohledávek 

dlužníkových zaměstnanců. Podle ustanovení § 169 odst. 1 písm. a/ IZ platí, že 

neuplatní-li věřitel takovouto pohledávku v jiné výši, pokládá se jeho pohledávka za 

uplatněnou ve výši vyplývající z účetnictví dlužníka nebo z evidence vedené podle 

zvláštního právního předpisu. Jestliže se věřitel – zaměstnanec ztotožní s výši 

pohledávky uvedené v evidenci či v účetnictví dlužníka, nemusí svoji přihlášku 

uplatňovat u insolvenčního správce a ten je povinen ji uspokojit. Je však v zájmu 

věřitele přesvědčit se o tom, že insolvenční správce jeho nárok skutečně registruje.  

Naopak, nesouhlasí-li věřitel – zaměstnanec s výší pohledávky, záleží na insolvenčním 

správci, zda takovou pohledávku uspokojí nebo zda o ni povede soudní spor u obecného 

soudu.
107

 

6.10 Podřízené pohledávky a pohledávky společníků nebo členů dlužníka 

Vedle pohledávek, které musí věřitel přihlásit (§ 173 a násl. IZ), pohledávek, na které se 

hledí jako by byly přihlášené (§ 165 odst. 2 IZ), pohledávek za majetkovou podstatou (§ 

168 IZ) a jim na roveň postavených (§ 169 IZ) jsou další skupinou, kterou insolvenční 

zákon rozeznává v ustanovení § 172 IZ, i pohledávky podřízené a tzv. pohledávky 

zůstatkové nebo poslední, tedy pohledávky společníků nebo členů dlužníka vyplývající 

z jejich účasti ve společnosti nebo družstvu. Pohledávka podřízená je definována 

v ustanovení § 172 odst. 2 IZ jako pohledávka, která má být podle smlouvy uspokojena 

až po uspokojení jiné pohledávky případně ostatních pohledávek dlužníka, zejména je-li 

vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka. O podřízené pohledávce hovoříme i v případě 

pohledávky z podřízeného dluhopisu podle zvláštního právního předpisu – zákona 

č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. 

 

Tyto zařazuje insolvenční zákon v ustanovení § 172 odst. 1 nově mezi pohledávky, 

které lze v insolvenčním řízení uhradit, ovšem pouze v případě, že byly již zcela 

uhrazeny všechny pohledávky, kterých se týká insolvenční řízení, s výjimkou 

pohledávek uvedených v ustanovení § 170 IZ (pohledávky vyloučené z uspokojení, o 

kterých pojednám dále). Podřízené pohledávky se uspokojují v závislosti na dohodnuté 

nebo stanovené míře jejich podřízenosti, jinak se uspokojují poměrně. Pohledávky 

                                                 
107

 Kozák J., Budín P., Dadam A., Pachl L., Insolvenční zákon a předpisy související, Komentář, ASPI, 

a.s., 2008, s. 260 

notes:///C12566D400713E4F/53B41E6CB131A59EC1256E7E00335FCA


57 

 

společníků nebo členů dlužníka vyplývající z jejich účasti ve společnosti se podle 

ustanovení § 172 odst. 3 IZ vždy uspokojují jako poslední, a to poměrně. Věřitelé tyto 

pohledávky neuplatňují přihláškou, ale pouze je oznamují insolvenčnímu správci, který 

je povinen vést jejich evidenci. 

6.11 Pohledávky neuspokojované v insolvenčním řízení 

Pohledávkami vyloučenými z uspokojení se rozumí ty pohledávky, jež jsou taxativně 

vymezeny v ustanovení § 170 IZ, a není-li v insolvenčním zákoně stanoveno jinak, 

neuspokojují se při žádném ze způsobů řešení úpadku. Z uspokojení jsou vyloučeny 

úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, 

vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto 

rozhodnutí a úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, 

které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku. Výjimku představuje hned 

následující ustanovení § 171 IZ. Není možné uspokojit ani pohledávky věřitelů 

z darovacích smluv, což vyplývá i z ustanovení § 240 IZ, které vymezuje neúčinnost 

právních úkonů bez přeměřeného protiplnění či ustanovení § 247 odst. 4 věta první IZ, 

podle kterého je neplatný právní úkon, jímž dlužník při konkursu odmítne přijetí daru 

bez souhlasu insolvenčního správce. Další neuspokojitelnou pohledávkou je 

mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za 

nezaplacení daní, poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud 

povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku. Výjimka 

z tohoto ustanovení se vyskytuje v reorganizaci, podle ustanovení § 359 IZ přijetím 

reorganizačního plánu nezanikají mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, 

ostatní pohledávky v režimu § 170 IZ přijetím reorganizačního plánu zanikají. 

Insolvenční zákon též vylučuje z uspokojení smluvní pokuty, pokud právo na jejich 

uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku a náklady účastníků řízení vzniklé 

jim účastí v insolvenčním řízení. Náhrada nákladů v incidenčním sporu představuje 

zvláštní typ pohledávky mimo tento režim.
108
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Jestliže je takováto pohledávka, vyloučená z uspokojení, přesto přihlášena, různí se 

názory ohledně otázky, jak o takovéto pohledávce rozhodnout. Jedním pohledem je 

požadavek na to, aby insolvenční správce tuto přihlášenou pohledávku nebo uplatněnou 

podle ustanovení § 203 IZ přezkoumal a pokud je oprávněná, takovýto nárok uznal. 

Zároveň s tímto by měl ovšem uvést, že se jedná o pohledávku v režimu § 170 IZ a 

proto ji není možné uspokojit. Význam tohoto postupu tkví v tom, že takováto zjištěná 

pohledávka může být následně vymáhána v exekučním řízení.
109

 Dle druhého názoru by 

tyto pohledávky neměly být do insolvenčního řízení přihlašovány, „insolvenční správce 

by neměl pohledávky, které byly přihlášeny k insolvenčnímu soudu, avšak naplňují 

parametry této kategorie pohledávek, přezkoumávat, natož zařazovat do seznamu 

přihlášených pohledávek. Totéž platí i ve vztahu k osobám s dispozičním oprávněním při 

způsobu řešení úpadku formou reorganizace nebo oddlužení, které budou přezkoumávat 

přihlášené pohledávky. Na druhé straně však věřitel má možnost 

takovouto pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit. To však nic nemění na 

konstatování, že takto přihlášená pohledávka nemůže být v průběhu insolvenčního řízení 

uspokojena z majetku podstaty. Obdobná právní úprava této problematiky je zakotvena 

v § 33 odst. 1 písm. a) až e) KV “.
110

 Domnívám se, že pohledávku v režimu ustanovení 

§ 170 IZ nemůže insolvenční správce přezkoumat, jelikož ji dle ustanovení § 189 odst. 

1 IZ není možné zařadit do seznamu přihlášených pohledávek, přičemž přezkoumání 

pohledávek při přezkumném jednání se děje právě podle tohoto seznamu, jak výslovně 

uvádí ustanovení § 191 IZ. Stejně tak, pokud věřitel takovou pohledávku přihlásí, a poté 

doručí insolvenčnímu správci zápočet této přihlášené pohledávky vůči svým splatným 

závazkům podle ustanovení § 140 odst. 2 IZ, k účinnému započtení takto přihlášené 

pohledávky nedojde. V průběhu insolvenčního řízení je možné provést účinně pouze 

zápočet takové pohledávky, která se v insolvenčním řízení uspokojuje.
111
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6.12 Informování věřitelů a přihlašování jejich pohledávek podle nařízení 

Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení 

Nařízení Rady ES č. 1346/2000 ze dne 29. 5. 2000 vstoupilo v účinnost 31. 5. 2002 jako 

nařízení závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech s výjimkou 

Dánska, a to v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství. Cílem 

nařízení je stanovit pravidla v případech, kdy platební neschopnost dlužníka, jenž má 

majetek ve více zemích, ovlivňuje vnitřní trh a předmětem nařízení je regulace účinného 

průběhu mezinárodních úpadkových řízení. Problematiku informování věřitelů a 

přihlašování jejich pohledávek upravuje kapitola IV. nařízení.  

6.12.1 Právo přihlásit pohledávku 

Základním právem přeshraničních věřitelů, správce daně a orgánů sociálního 

zabezpečení je podle článku 39 nařízení písemně přihlásit svoji pohledávku v 

úpadkovém řízení bez ohledu na to, že jejich obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo 

je v jiném členském státě než státě, který zahájil úpadkové řízení. Státní příslušnost 

věřitele není rozhodná, podstatné v rámci insolvenčního řízení je to, jakého charakteru 

je věřitelova pohledávka, respektive jaké postavení přisuzuje přihlášené pohledávce 

právní řád státu, ve kterém bylo úpadkové řízení zahájeno. Rozhodným právem 

stanovujícím podmínky pro přihlašování pohledávek, jejich přezkoumání, popření či 

přiznání a následné rozvržení výtěžku je taktéž právní řád státu, který úpadkové řízení 

zahájil.
112

 

6.12.2 Povinnost informovat věřitele 

Poté, co je v některém z členských států zahájeno úpadkové řízení, je dle článku 40 

nařízení povinností příslušného soudu nebo jmenovaného správce podstaty o této 

skutečnosti neprodleně informovat známé věřitele, kteří mají své obvyklé místo pobytu, 

bydliště nebo sídlo v jiných členských státech. Tyto informace předané prostřednictvím 

individuálních oznámení obsahují zejména lhůty, sankce za nedodržení těchto lhůt, 

subjekt nebo orgán, u kterého se přihlašují pohledávky a jiná stanovená opatření. Toto 

oznámení rovněž informuje o tom, zda věřitelé, jejichž pohledávky jsou přednostní nebo 

zajištěné věcným právem, musí své pohledávky přihlásit. Podle ustanovení § 430 IZ, 
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které dále zpřesňuje podmínky uvedené v nařízení, je tato povinnost vyrozumět 

neprodleně známé věřitele svěřena v České republice insolvenčnímu soudu s tím, že 

kromě rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení má doručit známým věřitelům i 

rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění. Zároveň doručí známým věřitelům i 

výzvu k podávání přihlášek pohledávek.  

 

Jak již judikoval Nejvyšší a taktéž Ústavní soud České republiky, nejde-li o známé 

věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém 

z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, nedoručuje insolvenční soud 

známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, 

kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku.
113

 

Povinnost vyrozumět dlužníkova věřitele v cizině o zahájení insolvenčního řízení stíhá 

insolvenční soud jen má-li o takovém věřiteli povědomost, a to za situace vyjde-li jeho 

existence v insolvenčním řízení najevo nejpozději do vydání rozhodnutí o úpadku, a 

jde-li o povinnost insolvenčního soudu vyrozumět tohoto dlužníkova známého věřitele 

o vydání rozhodnutí o úpadku, jen v případě, vyjde-li jeho existence v insolvenčním 

řízení najevo nejpozději do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku.
114

 

Informace o existenci věřitele má možnost insolvenční soud získat například ze 

seznamu majetku a závazků dlužníka či z návrhu podaného věřitelem, který musí 

označit ještě nejméně jednoho dalšího věřitele, aby bylo možno hovořit o dlužníkově 

úpadku. V praxi již byl řešen Vrchním soudem v Praze případ, kdy přeshraniční věřitel, 

ač mu bylo řádně doručeno rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o 

úpadku a zároveň výzva k podávání přihlášek, podal přihlášku pohledávky opožděně a 

posléze neúspěšně argumentoval, že insolvenční soud měl lhůtu k přihlášení pohledávek 

stanovit v maximálním rozpětí dle ustanovení § 136 IZ.
115

 Doplněním je, že lhůta 

k podání přihlášek běží přeshraničnímu věřiteli až ode dne, kdy mu byla výzva 

k podávání přihlášek doručena zvlášť, jak už jsem uvedla dříve a je zřejmé z rozhodnutí 

Vrchního soudu v Olomouci.  
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Veškeré informace uvedené v článku 40 nařízení musí být poskytovány v úředním 

jazyce státu, který insolvenční řízení zahájil. Součástí nařízení je i formulář „ Výzva 

k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty.“, který obsahuje tento název ve všech úředních 

jazycích orgánů Evropské unie. Bude-li tedy český insolvenční soud zasílat známému 

věřiteli tuto výzvu do zahraničí, vyplní ji v jazyce českém, z označení formuláře bude 

však věřiteli jasné, o jakou listinu se jedná.
116

 Formulář je dostupný na webových 

stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. 

6.12.3 Obsah přihlášených pohledávek 

Náležitosti obsahu přihlášených pohledávek u přeshraničních věřitelů jsou obsaženy 

v článku 41 nařízení. Povinností věřitele je zaslat kopii podkladů, které prokazují jeho 

pohledávku, pokud existují, dále uvést povahu pohledávky, den jejího vzniku a její výši 

jakož i to, zda ji přihlašuje přednostně, zda je zajištěna věcnou zárukou nebo zda se 

uplatňuje s ohledem na pohledávku výhrada vlastnictví, a na který majetek se vztahuje 

záruka, jíž se dovolává. Součástí nařízení je formulář určený známým věřitelům, jehož 

cílem je usnadnit přihlášení pohledávky. Dle článku 42 nařízení mohou věřitelé svoji 

pohledávku přihlásit ve svém úředním jazyce, přičemž výše zmíněný formulář obsahuje 

taktéž záhlaví „Přihlášení pohledávky“ ve všech úředních jazycích orgánů Evropské 

unie, a tedy i státu, jenž úpadkové řízení zahájil. Formulář je dostupný na webových 

stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. Je však právem subjektu, u 

kterého je přihláška podávána, požádat věřitele o překlad vyplněného formuláře do 

úředního jazyka státu, který insolvenční řízení zahájil. 
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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/
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Seznam použitých zkratek 

 

IZ  zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční  
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VSOL  Vrchní soud v Olomouci 

MSPH  Městský soud v Praze 

KSPH  Krajský soud v Praze 

KSOS   Krajský soud v Ostravě 

KSBR  Krajský soud v Brně 
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KSPA  Krajský soud v Pardubicích
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Asserting Claims in Insolvency Proceedings 

 

 
The thesis deals with the position of creditors in insolvency proceedings, underlining 

the issue of asserting claims of creditors. 

 

The thesis is divided into 6 main chapters; the first one, The Term and the Meaning of 

Insolvency Proceedings, describing the term of insolvency proceedings understood as 

civil proceedings dealing with the solution of insolvency, i.e. the situation when a 

debtor is in so disfavourable financial situation that they are not able to fulfil their debts. 

 

The second chapter concentrates on three methods of resolving insolvency described by 

the law: insolvency – a traditional liquidation form, and two new sanation forms – 

reorganization and discharge, giving their short characteristics. 

 

The next chapter, Fundamentals of Insolvency Proceedings, describes the basic 

principles of insolvency proceedings, mostly concerning creditor's rights, strengthened 

by The Insolvency Law. 

 

The commencement of insolvency proceedings and its surroundings (when are 

proceedings started, what are the requirements of a petition for a bankruptcy order and 

who has the right to give in such a paper, the announcement of a commencement of 

insolvency proceedings, since what moment are the creditors able to apply for their 

claims) are described by chapter 4. 

 

The next stage of insolvency proceedings is described by chapter 5, the receiving order, 

when the fact that a debtor is insolvent (or that they are in the threat of insolvency) is 

discovered. 

 

The main part of the thesis is concentrated in the 6
th

 chapter, which discusses claims and 

their asserting in insolvency proceedings. The chapter is divided according to the types 

of claims distinguished by the law. The major part is about lodgement applications 

which are necessary to give in, while the thesis concentrates on all aspects connected 
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with the lodgement application (giving it in, its requirements, attachments, etc.), it also 

describes verification proceedings, incidental objections, the issue of an irresponsible 

claim and satisfaction of creditors (including secured creditors). Other types of claims, 

mentioned in separate sub-chapters, are claims understood by the law as entered claims, 

claims for assets, claims equal to claims for assets, subordinate claims and claims of 

associates or members of a debtor, claims unsettled in insolvency proceedings. The 

influence of the regulation no. 1346/2000 of The European Community is mentioned at 

the end of this chapter.  
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