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Úvod  

 
 Insolvenční právo prolamuje základní principy soukromého práva – včetně snad 

nejzákladnějšího principu pacta sunt servanda, na němž spočívá celá tržní ekonomika a 

její úvěrový element, a nahrazuje je principy jinými, směrujícími k poměrnému 

uspokojení věřitelů dlužníka.
1
  

            Prvním právním případem, se kterým jsem se setkala hned na začátku mé praxe 

v advokátní kanceláři, bylo sepsání insolvenčního návrhu a přihlášky pohledávky. Pak 

nevím, zda to byl osud nebo jenom shoda náhod ve spojení s ekonomickou situací, u 

zaměření na insolvenční právo jsem během této mé praxe delší dobu zůstala. Častokrát 

jsme se spolu s věřitelem ocitli v situaci, kdy jsme se aktivně snažili uspokojit 

poměrnou část jeho pohledávky. Na druhé straně však byly i klienti, kteří se svůj 

bankrot snažili vyřešit a potřebovali pomoc v tomto ohledu.  

 

V této práci jsem se snažila zaměřit především na věřitele v insolvenčním řízení. 

Věřitel je jedním z jeho hlavních strategických subjektů, o jeho práva a o jeho 

uspokojení v insolvenčním řízení vlastně jde. Cílem každého věřitele je ochrana svého 

majetku, a pokud věřitel správně uplatní zásady vyplývající ze zákonné úpravy, dosáhne 

v insolvenčním řízení procesní postavení a možnost uplatnění svých práv. Vzhledem na 

rozmanitost případů a možných řešení v insolvenčním právu není mým cílem v této 

práci předložit návod pro věřitele, jak má co nejlíp uplatňovat svá práva. Mým úsilím je 

poskytnout jakýsi ucelený výklad o jeho postavení v insolvenčním řízení tak, aby 

umožnil rychlou orientaci v insolvenčním zákoně a na základě toho pak efektivněji 

uplatnil svá práva věřitele samostatně nebo prostřednictvím činnosti věřitelských 

orgánů. V neposlední řadě je mým záměrem upozornit také na již uskutečněné novely 

insolvenčního zákona nebo aktuální rozhodnutí soudů. Poslední kapitola této práce tvoří 

jakýsi náhled do slovenského insolvenčního práva v rámci postavení věřitele a jeho 

komparaci s českou úpravou. 

 

 

 

                                                 
1
 RICHTER, Tomáš, článek: Insolvenční zákon: od vládního návrhu k vyhlášenému znění; Publikace: 

Sbírka prací na téma Nové insolvenční právo, str. 43 
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1. Úprava insolvenčního práva 

 
 Insolvenční právo představuje významnou součást právního řádu České 

republiky, které prošlo v posledních letech několika zásadními změnami. Po 1. květnu 

2004, tedy po vstupu České republiky do Evropské unie, se mnohé směrnice a nařízení 

vydané orgány Evropské unie začali vztahovat také na Českou republiku a při tvorbě 

nových předpisů pro úpadkové právo bylo nutné z těchto evropských předpisů vycházet. 

Zásadní norma, která má přednost před českými zákony, je Nařízení Rady (ES) č. 

1346/2000 o insolvenčním řízení (neboli o úpadkovém řízení), které nabylo účinnosti 

31. května 2002. Účelem této normy je především harmonizovat úpravu v členských 

státech pro posouzení mezinárodní příslušnosti a harmonizace účinků rozhodnutí 

insolvenčních soudů, čímž je Nařízení ve svém rozsahu omezeno.  

 

           Dosavadní úprava v České republice byla ovlivněna prvorepublikovým právem, 

kdy byla soustředěna především na řešení úpadku malých a středních podniků, 

předmětem kritiky se také stala zdlouhavost a také relativně nízká úspěšnost vymáhání 

pohledávek. Nová právní úprava, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), přináší především profesionální požadavky a úroveň jak u 

insolvenčních soudů a insolvenčních správců, tak i u věřitelů, zejména věřitelských 

orgánů. Nová právní úprava posílila postavení věřitelů v insolvenčním řízení, současně 

však stanovila přísnější požadavky pro uplatnění jejich práv.  

I když se nový insolvenční zákon snaží obsáhnout co nejširší problematiku úpadkového 

práva a jeho souvislostí, neznamená to, že obsahuje všechny projevy a důsledky úpadku 

vyžadující právní úpravu. Určité stadia úpadku jsou i nadále řešena ve zvláštních 

zákonech (např. obchodních, daňových, živnostenských apod.), pro všechny však platí, 

že musí respektovat hlavní zásady, na nichž stojí úpadkové právo.
2
 Pro postavení 

věřitelů v rámci celého insolvenčního řízení platí nejdůležitější zásada, že insolvenční 

řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo 

zvýhodněn, a současně aby proběhlo rychlé, hospodárné a nejvyšší uspokojení všech 

věřitelů (§ 5 IZ).  

                                                 
2
 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu č.1120/2005, na vydání insolvenčního zákona 
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           Insolvenční zákon upravuje insolvenční řízení jednotně, s tím že jednotlivé 

odchylky u způsobů řešení úpadku jsou upraveny až následně. Tomu odpovídá i 

systematika IZ. První část IZ nazvaná „Obecná část“, upravuje jednotné fáze řízení a 

instituty společné všem způsobům řešení úpadku. Část druhá „Způsoby řešení úpadku“ 

se věnuje jednotlivým způsobem řešení úpadku a specifickým výlukám. Část třetí 

upravuje následně některé zvláštní instituty a otázky. Pro vztah jednotlivých částí platí, 

že ustanovení části první a třetí se použijí tehdy, jestliže zvláštní úprava části druhé 

nestanoví pro určitý způsob řešení úpadku něco jiného.
3
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 ZELENKA, Jaroslav, Insolvenční zákon, poznámkové vydání s důvodovou zprávou, 2. aktualizované 

vydání, Praha: Linde Praha, a.s., str. 26-27 
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2. Účast věřitele v insolvenčním řízení 

 
 Insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh dlužníka nebo věřitele. Okamžikem 

zahájení insolvenčního řízení se zásadním významem mění postavení každého věřitele, 

který má pohledávku vůči tomu subjektu, který je v návrhu na zahájení insolvenčního 

řízení označen jako dlužník příp. úpadce. Věřitel se po zahájení insolvenčního řízení 

musí přizpůsobit nové vzniklé situaci a pokud má zájem na uspokojení své pohledávky, 

je nucen přihlásit ji přihláškou.
4
 

Jisté omezení rovné možnosti věřitelů v insolvenčním řízení, představuje úprava 

postupu, při kterém jsou věřitelé povinni zdržet se jednání směřujícího k uspokojení 

jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to povoluje zákon. Zásadu rovnosti 

významně ovlivňuje zásada v ustanovení § 5 písm. c) IZ, jejíž uplatnění předpokládá, že 

určitá skupina věřitelů může být v důsledku práv nabytých v dobré víře před zahájením 

insolvenčního řízení před věřiteli jinými zvýhodněna (př. zajištění věřitelé).
5
 

 

Podle § 14 IZ jsou účastníky insolvenčního řízení dlužník a věřitelé, kteří 

uplatňují své právo vůči dlužníku. Pokud byl insolvenční návrh podán samotným 

dlužníkem, je v první fázi účastníkem insolvenčního řízení pouze dlužník. Pokud 

insolvenční návrh podal věřitel (věřitelé), jsou účastníky insolvenčního řízení 

insolvenční navrhovatel (-lé) a dlužník. Dlužník je jediným účastníkem insolvenčním, 

který je provází od samého počátku až do konce. Věřitel se pak stává účastníkem 

insolvenčního řízení v okamžiku podání přihlášky pohledávky a je účastníkem 

insolvenčního řízení až do okamžiku kdy jeho účast v insolvenčním řízení skončí.
6
 

Postup věřitelů v rámci IŘ by měl být veden prvotně společným zájmem všech věřitelů, 

kterým se dle IZ rozumí zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům. Cílem je, aby 

zvolené řešení úpadku bylo spravedlivé a výnosnější než ostatní způsoby řešení 

úpadku.
7
 Účast věřitelů v insolvenčním řízení bude samostatně rozebrána v kapitolách 

věnovaných věřitelským orgánům a jednotlivým způsobům řešení úpadku. 

 

                                                 
4
 HOSTINSKÝ, Jan, Věřitel v českém a evropském insolvenčním právu, Ostrava: Key Publishing, 2009 

5
 ZELENKA, Jaroslav, Insolvenční zákon, poznámkové vydání s důvodovou zprávou, 2. aktualizované 

vydání, Praha: Linde Praha, a.s., str. 38 
6
 KOZÁK, Jan, Poradna Konkursních novin, Konkursní noviny, vydání č. 19 ze dne 24. 9. 2008 

7
 zásada vyslovena přímo v § 2 písm. j) IZ 
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2.1 Mnohost věřitelů jako zákonný předpoklad úpadku 

 

Podmínka mnohosti věřitelů dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) IZ (úpadek ve 

formě platební neschopnosti) a dle § 3 odst. 3 IZ (úpadek ve formě předlužení) 

stanovuje požadavek existence nejméně dvou věřitelů dlužníka. Není-li splněna 

podmínka této mnohosti je jediný věřitel povinen vymáhat svoji pohledávku vůči 

dlužníkovi mimo IŘ, a to formou výkonu rozhodnutí (exekucí). Mnohost věřitelů 

neznamená požadavek na podání insolvenčního návrhu na majetek dlužníka společně 

s více osobami. Věřitel podávající návrh je povinen označit své vlastní pohledávky vůči 

dlužníkovi a označit také další známe věřitele současně s uvedením okolností svědčících 

o úpadku dlužníka.  

Mnohost věřitelů může být pro insolvenční řízení dosažena rozdělením původně 

jediné pohledávky nebo postoupením jedné z více pohledávek věřitele. Pro zabránění 

šikanózním návrhům je však v takovýchto případech v IZ zakotvena výjimka. 

Ustanovení § 143 odst. 2, které řeší takovéto rozdělení, ustanovuje podmínku 

postoupení nebo převodu části pohledávky od insolvenčního navrhovatele v době delší 

než 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu.
8
 Posouzení insolvenčního soudu 

ohledně postoupených pohledávek se uskutečňuje ve vztahu k pohledávkám 

postoupených od insolvenčního navrhovatele. Pokud má však insolvenční soud 

osvědčenou existenci i jiných věřitelů se splatnými pohledávkami, posuzování 

postoupených pohledávek je bezpředmětné. Nicméně bude zajímavé, jak soud přistoupí 

k situaci, kdy např. věřitel dlužníka postoupí své pohledávky samostatně několika 

dalším subjektům, a to v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu, pak jeden 

z těchto „nových“ věřitelů podá insolvenční návrh a jedinými jinými splatnými 

pohledávkami „dalších“ věřitelů budou pohledávky postoupené od téhož původního 

věřitele (postupníka, od něhož nabyl svou pohledávku i navrhovatel). I tato pluralita 

věřitelů svým způsobem a dobou vzniku může vést k závěru, že byla vytvořena uměle a 

účelově. Pro přímý postih a možnost zohlednění i takovýchto situací je § 143 odst. 2 IZ 

příliš konkrétní.
9
  

                                                 
8
 KOZÁK, Jan; BUDIN, Petr; DADAM, Alexandr, Insolvenční zákon a předpisy související, komentář, 

Praha: ASPI, 2008, str. 5-6 
9
 KOTOUČOVÁ, Jiřina, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), komentář, 1. 

vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 295 
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Dalšími předpoklady úpadku současně s pluralitou věřitelů je v případě tzv. 

„platební neschopnosti“ dlužníka existence peněžitých závazků, které jsou po dobu delší 

30 dnů po lhůtě splatnosti a neschopnost dlužníka tyto závazky plnit, v případě 

předlužení (pouze u právnických osob a fyzických osob – podnikatelů) je to existence 

závazků převyšujících hodnotu dlužníkova majetku.
10

 Insolvenční zákony většiny 

jurisdikcí v různé míře kombinují dva základní testy ke zjištění, zda se dlužník v úpadku 

nachází. Předně je to test likvidity (známy jako test tzv. platební schopnosti) a 

rozvahový test (tzv. test předlužení).
11

 

 

2.2 Insolvenční návrh 

 

Pro zahájení insolvenčního řízení platí výlučně zásada dispoziční, tj. řízení lze 

zahájit pouze na návrh (§ 97 IZ). Primárním důvodem podání návrhu je prohlášení 

úpadku a je tedy dominantním okamžikem insolvenčního řízení. Novela IZ by měla 

reagovat na rozmáhající se praxi podávání návrhů na zahájení insolvenčního řízení, a to 

ze strany věřitelů, kteří se svým podáním snaží dotčeného soutěžícího eliminovat 

z dalšího konkurenčního boje v daném podnikatelském prostředí.
12

 Cílem takto 

tendenčně podávaných insolvenčních návrhů je zejména poškodit jiného soutěžícího na 

pověsti, na důvěryhodnosti, na možnosti ucházet se o veřejné zakázky, na možnosti a 

podmínkách pro získání úvěru, apod. Vše se tak děje s vědomím toho, že samotný fakt 

zahájení insolvenčního řízení (bez ohledu na to jestli bude rozhodnuto o úpadku či 

                                                 
10

 v případě úpadku ve formě platební neschopnosti IZ vyžaduje jako podmínku úpadku existenci 

splatných pohledávek již po určitou minimální dobu (víc než 30 dnů po lhůtě splatnosti), kdežto 

v případě oddlužení IZ mluví pouze o závazcích převyšujících hodnotu dlužníkova majetku, nikoli 

však závazcích splatných. § 143 odst. 2 IZ doplňuje zejména případy předlužení, kdy vyžaduje pro 

rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku, aby bylo osvědčeno, že navrhovatel a minimálně jedna 

další osoba mají proti dlužníkovi splatnou pohledávku. Pakliže byl osvědčen úpadek dlužníka jinak, tj. 

byl dán základní předpoklad na provedení IŘ, insolvenční soud nepřihlíží k dílčím nedostatkům, že 

navrhovatel nedoložil svou splatnou pohledávku vůči dlužníkovi nebo že v průběhu IŘ ztratil 

způsobilost být účastníkem řízení (§ 141 odst. 2 IZ). Pro rozhodování jsou rozhodné skutečnosti 

existující v době vydání rozhodnutí insolvenčním soudem. 
11

 KUHN, Petr, Poznámky k vybraným ustanovením insolvenčního zákona, Sbírka prací na téma Nové 

insolvenční právo, Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2006, str. 105 
12

 již dříve proběhlo opatření zabraňující podáváním takovýchto návrhů, kdy byl přijat požadavek 

zpřísňující náležitosti návrhu na zahájení insolvenčního řízení, spočívající v nutnosti opatřit návrh 

úředně ověřeným podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem (§ 97 odst. 2 IZ). Tuto 

podmínku původně zákon neobsahoval. Mohla tedy vzniknout situace, kdy by byl podán neoprávněný 

návrh elektronicky a postižený dlužník by následně neměl šanci vůči anonymnímu věřiteli dosáhnout 

náhrady vzniklé škody -KOZÁK, Jan: Nové úpadkové právo v České republice, Právní zpravodaj, 

2008, č. 2 
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nikoliv) stačí dotčený subjekt („dlužníka“) zdiskreditovat natolik, aby to způsobilo 

znejistění jeho postavení, především v očích smluvních partnerů a veřejnosti.
13

 

Základním smyslem novely je rozšířit odpovědnost věřitelů za bezdůvodně podávané 

insolvenční návrhy tzv. šikanózní návrhy, zároveň poskytnout dlužníkům ochranu před 

takovýmto jednáním s možností uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné újmy
14

 a 

v neposlední radě umožnění insolvenčním soudům reagovat na zjevně bezdůvodně 

podané insolvenční návrhy.  

 

IŘ lze rozdělit na dvě části. V první se zjišťuje, zda dlužník je vůbec v úpadku či 

mu hrozí, táto část je společná pro všechny způsoby řešení úpadku. Pokud jsou 

prokázány skutečnosti o existenci úpadku, je vydáno rozhodnutí o úpadku a IŘ se 

dostává do druhé části, která se diferencuje podle způsobu, jakým bude úpadek dlužníka 

řešen. 

V případě existujícího úpadku je aktivně legitimován k podání návrhu dlužník 

sám nebo jeho věřitelé. Pokud však úpadek pouze hrozí, k podání návrhu je oprávněn 

pouze dlužník. Je potřeba upozornit, že v případě podání věřitelského návrhu na 

zahájení IŘ má aktivní legitimaci pouze věřitel se splatnou pohledávkou, kdežto při 

podání přihlášky ji může podat věřitel i když pohledávka splatná ještě není.
15

  

 

Povinnost podat insolvenční návrh mají právnické osoby a fyzické osoby – 

podnikatelé, přičemž ji musí splnit bez zbytečného odkladu poté, co se o svém úpadku 

dověděli nebo měli dozvědět. Nesplnění této povinnosti má za následek nárok věřitele 

na náhradu škody, kterému takovýmto jednáním dlužníka tato škoda vznikla. 

Ustanovení § 107 IZ zavedlo pravidlo, že pokud v době od zahájení IŘ do rozhodnutí o 

úpadku u stejného dlužníka podá další osoba další insolvenční návrh, stává se tato osoba 

dalším insolvenčním navrhovatelem a přistupuje tak k řízení. Jedná se o úpravu 

speciální k obecné úpravě obsažené v § 92 odst. 1 OSŘ, jejíž použití je z tohoto důvodu 

v IZ vyloučeno (§ 17 IZ). 

                                                 
13

 důvodová zpráva k novele IZ účinná od 31. března 2011 
14

 důkazní břemeno prokázání nejen výše takovéto škody nese dlužník, který se vzpamatovává z důsledků 

zahájení insolvenčního řízení a který se snaží obnovit důvěru u svých obchodních partnerů. Tyto 

negativa mohou častokrát ovlivnit efektivitu vymáhání náhrady škody. Proto je se také de lege ferenda 

uvažuje o zavedení jakési kauce při podání věřitelského návrhu, která by měla v případě přiznání 

náhrady škody dlužníkovi připadnout soudu nebo rovnou jako určitá záloha dlužníkovi 
15

 PACHL, Lukáš, Průvodce věřitele insolvenčním řízení, Právní fórum, 2008, roč. 5, č. 1 
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Insolvenční řízení je zahájeno okamžikem, kdy návrh na jeho zahájení dojde 

věcně příslušnému soudu (§ 97 odst. 1 IZ). Zahájení řízení soud oznamuje vyhláškou, 

kterou zveřejňuje v insolvenčním rejstříku do 2 hodin od okamžiku, kdy mu došel 

návrh.
16

 Zveřejněním oznámení o zahájení insolvenčního řízení nastávají významné 

procesní i hmotněprávní účinky.  

Účinky nastalé v okamžiku zahájení insolvenčního řízení zákon vypočítává 

ustanovení § 109 odst. 1 IZ: 

a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být 

uplatněny žalobou, lze-li jen uplatnit přihláškou, 

b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví 

dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze 

uplatnit nebo nově nabýt jen za podmínek stanovených insolvenčním 

zákonem; to platí i pro zřízení soudcovského zástavního na 

nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení, 

c) výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek dlužníka, 

jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, 

nelze jej však provést. 

 

Od začátku zahájení insolvenčního řízení až do jeho skončení je dlužník povinen  

ze zákona se zdržet nakládání s majetkovou podstatou a také majetkem, který by mohl 

do ní náležet, pokud by mohlo dojít k podstatné změně ve skladbě, využití nebo určení 

tohoto majetku nebo k jeho nikoliv zanedbatelnému zmenšení. Účinky spojené se 

zahájením IŘ trvají do jeho skončení, a jedná-li se o reorganizaci, do schválení 

reorganizačního plánu
17

 Dispoziční právo dlužníka může omezit i přímo insolvenční 

soud, a to předběžným opatřením se současným ustanovením předběžného 

insolvenčního správce.
18

 

 

                                                 
16

 věcně příslušným soudem k projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm je krajský soud, § 9 

odst. 3 OSŘ 
17

 KOTOUČOVÁ, Jiřina, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), komentář, 1. 

vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 220 
18

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. března 2009, sp.zn. MSPH 94 INS 3504/2008 
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2.2.1 Moratorium 

 

Účelem moratoria je na jedné straně ochrana dlužníka před jeho věřiteli a na 

straně druhé ochrana dlužníka před hrozícím vydáním rozhodnutí o úpadku. Jinými 

slovy, jde o to poskytnout dlužníkovi na omezenou dobu určitý oddych, jejž by měl 

dlužník především využít k překonání svého úpadku nebo hrozícího úpadku a nikoliv 

k tzv. „tunelování“ svého majetku.
19

 O návrhu na vyhlášení moratoria rozhoduje 

insolvenční soud na návrh dlužníka, který nesmí být v likvidaci, a to do konce 

pracovního dne následujícího po dni, kdy mu byl doručen návrh na moratorium. Podle 

nové úpravy musí dlužník k návrhu na vyhlášení moratoria, kromě náležitostí 

uvedených v zákoně, přiložit také písemné prohlášení většiny jeho věřitelů počítané dle 

výše jejich pohledávek, že s vyhlášením moratoria souhlasí.
20

 Je zajímavé, že IZ 

nevyžaduje, aby dlužník v návrhu na povolení moratoria uvedl, jakým způsobem hodlá 

svůj úpadek nebo hrozící úpadek překonat.
21

 I v době moratoria mohou oprávněné 

osoby přistoupit k řízení a věřitelé uplatnit svá práva přihláškou pohledávky. Účinky 

těchto úkonů nastávají však až zánikem moratoria (§ 121 odst. 1 IZ). 

 

2.3 Uplatňování pohledávek 

 

Uplatnění pohledávky věřitele se uskutečňuje podáním přihlášky. IZ upravuje 

právo na přihlášení pohledávky tak, že věřitel může podat přihlášku své pohledávky i v 

případě, že insolvenční soud nezveřejnil v insolvenčním rejstříku lhůtu k podání 

přihlášek. Současně je však stanovena povinnost insolvenčního soudu vyzvat věřitele, 

kteří chtějí uplatnit své pohledávky v IŘ, aby podali přihlášku pohledávky (ustanovení § 

110 IZ). Tuto výzvu lze spojit s oznámením o zahájení IŘ, ale i učinit samostatně 

v průběhu IŘ. Pro věřitele to znamená, že svou pohledávku mohou přihlásit pouze ve 

lhůtě určené soudem. Tato lhůta nemůže být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (ustanovení 

§ 136 odst. 3 IZ).  K přihláškám podaným po této lhůtě insolvenční soud ze zákona 

nepřihlíží. Přihláška se podává výlučně na předepsaném formuláři, jehož náležitosti 

                                                 
19

 ZELENKA, Jaroslav, Insolvenční zákon, poznámkové vydání s důvodovou zprávou, 2. aktualizované 

vydání, Praha: Linde Praha, a.s., 2008, str. 200 
20

 KOZÁK, Jan, Průvodce dlužníka insolvenčním řízením, Právní fórum, 2008, roč. 5, č. 1 
21

 KOZÁK, Jan; BUDIN, Petr; DADAM, Alexandr; Insolvenční zákon a předpisy související, komentář 

Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 148 
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stanoví prováděcí předpis.
22

 Ačkoliv podání přihlášky není žalobou ve smyslu § 79 

OSŘ, insolvenční zákon mu přiznává stejné účinky ohledně běhu promlčecí či 

prekluzivní lhůty. Je nezbytné rozlišovat, zda se jedná o pohledávku dle obchodního 

zákoníku, kdy doručením takovéto přihlášky insolvenčnímu soudu přestává běžet 

promlčecí lhůta (§ 402 Obch. Z.), nebo dle občanského zákoníku, kdy se promlčecí 

doba staví (§ 112 OZ). 

Povinnou náležitostí každé přihlášky je i uvedení výše pohledávky, jejíž 

uspokojení věřitel uplatňuje. Výše pohledávky nemá vliv pouze na to, jakého 

uspokojení věřitel v IŘ dosáhne, ale z hlediska samotného průběhu IŘ především na to, 

jakými hlasovacími právy bude během řízení disponovat. V minulosti docházelo 

k přihlašování fiktivních pohledávek či nadhodnocování pohledávek, aby věřitel získal 

větší vliv při rozhodování ve věřitelských orgánech. Ačkoliv byl tím vystaven 

nebezpečí trestního stíhání pro TČ poškozování věřitele (§ 222 odst. 1,2,4 TZ), 

z pohledu insolvenčního práva sankcionován nebyl nijak. IZ nově těmto praktikám 

předchází sankcemi v ustanovení § 178 a § 179 IZ. 

 

2.3.1 Základní rozdělení věřitelů podle jejich uplatňovaných pohledávek 

 

Uspokojení pohledávek se uskutečňuje v závislosti na způsobu řešení úpadku (§ 

165 IZ). Přihlášené pohledávky se však neuspokojují stejným způsobem, pro jednotlivé 

skupiny pohledávek platí odlišný režim.  

 

První skupinu věřitelů tvoří zajištění věřitelé
23

, kteří se musí svého zajištění 

v přihlášce pohledávky dovolat. Pro zajištěné věřitelé zásadně platí, že se v rozsahu 

svého zajištění uspokojují přednostně (tj. časově ještě v průběhu insolvenčního řízení a 

věcně před všemi ostatními nezajištěnými věřiteli) ze zpeněžení věci, práva, pohledávky 

nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla jejich pohledávka zajištěna, nestanoví-li IZ 

                                                 
22

 ustanovení § 21 a § 22 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se 

provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona 
23

 zajištěným věřitelem je věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové 

podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím 

převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční 

právní úpravy - § 2 odst. 1 písm. g) IZ 
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jinak.
24

 Mezi zajištěné věřitelé patří i takoví, kteří mají majetkem náležejícím do 

majetkové podstaty zajištěn závazek třetí osoby, dlužník je v takovém případě 

zástavním dlužníkem.
25

  

 

Další skupinou jsou věřitelé, kterých pohledávky jsou označovány jako 

pohledávky za majetkovou podstatou. Patří sem zejména náhrada hotových výdajů a 

odměna předběžného správce, insolvenčního správce, náhrada nutných výdajů a 

odměna likvidátora nebo členů věřitelského výboru, náklady spojené s udržováním a 

správou majetkové podstaty dlužníka a jiné (§ 168 IZ). Pro tyto pohledávky platí, není-

li v IZ stanoveno jinak, že se uspokojí v plné výši kdykoli po rozhodnutí úpadku (§ 168 

odst. 3 IZ).  

 

V podstatě stejný režim platí o pro třetí skupinu, kterou tvoří věřitelé, jejichž 

pohledávky jsou postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Patří sem 

pracovněprávní pohledávky, pohledávky státu, pohledávky věřitelů na náhradu škody 

způsobené na zdraví a jiné (§ 169 IZ).  

 

Ve čtvrté skupině IZ vyjmenovává pohledávky věřitelů, které nejsou 

uspokojované v insolvenčním řízení, k jejich vyloučení z uspokojení dochází ex lege. 

Patří sem zejména pohledávky věřitelů z darovacích smluv; úroky, úroky z prodlení a 

poplatky z prodlení, smluvní pokuty, které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku; 

náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v IŘ, mimosmluvní sankce (§ 170 IZ). 

Neuspokojení těchto pohledávek však neplatí zcela bez výjimek, například náhrada 

nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na niž se nevztahuje § 170 písm. f) 

ve spojení s § 163 IZ.
26

 Poslední skupinu tvoří podřízené pohledávky věřitelů a 

pohledávky společníků nebo členů dlužníka, neboli někdy označované společně jako 

pohledávky zůstatkové. Tyto pohledávky se mohou uspokojovat až po uhrazení všech 

pohledávek, kterých se týká IŘ. 

 

                                                 
24

 ZELENKA Jaroslav, Insolvenční zákon, poznámkové vydání s důvodovou zprávou, 2. aktualizované 

vydání, Praha: Linde Praha, a.s., 2008, str. 271 
25

 RICHTER, Tomáš, Insolvenční právo, 1. vydání, Praha: ASPI Wolter Kluwer, 2008, str. 241 
26

 ZELENKA Jaroslav, Insolvenční zákon, poznámkové vydání s důvodovou zprávou, 2. aktualizované 

vydání, Praha: Linde Praha, a.s., 2008, str. 277 
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2.3.2 Jiné uplatnění pohledávek 

 

IZ zná kromě přihlašovaných pohledávek i jiné uplatnění pohledávky, 

ustanovení § 203 až 204 IZ. Jedná se především o pohledávky za majetkovou podstatou 

a pohledávky postavené jim na roveň. IZ stanovuje jejich uplatnění u insolvenčního 

správce, tak jako by v nich byl správce dlužníkem. V praxi se tedy věřitel těchto 

pohledávek obrátí na insolvenčního správce se žádostí o zaplacení, nejlépe v písemné 

formě.
27

 Zákon k uplatnění pohledávek za majetkovou podstatou žádnou lhůtu 

nestanovuje, nicméně je v zájmu věřitele, aby je uplatnil co nejdříve, nejpozději však 

před podáním konečné zprávy insolvenčním správcem, která je podkladem pro 

rozvrhové usnesení. Pokud IS neuspokojí pohledávku řádně a včas, má tento věřitel 

možnost obrátit se na obecný soud se žalobou proti IS, tady se nejedná o incidenční spor 

(§ 203 odst. 4 IZ). O obdobnou úpravu jako u pohledávek za majetkovou podstatou a 

pohledávek jim postavených na roveň, jde i u zajištěných věřitelů. Zajištěný věřitel 

uplatňuje uspokojení své pohledávky u insolvenčního správce, nemůže se však domáhat 

splnění této pohledávky žalobou, pouze u insolvenčního soudu v rámci dohlédací 

činnosti. Insolvenční soud pak může IS dávat pokyny, jimiž je povinen se řídit (§ 11 

odst. 2 IZ).  

 

Poslední „pohledávkou“, kterou lze v IŘ uplatnit, je nárok na vyloučení věci, 

práva, pohledávky či jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty (§ 204 odst. 2 IZ). 

Tyto „pohledávky“ se uplatňují vylučovací žalobou (§ 225 IZ) u insolvenčního soudu 

(jedná se o incidenční spor) proti IS ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy oprávněné osobě bylo 

doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo, nebo ode dne co se 

o dané skutečnosti dověděla. Dozví-li se vlastník o zařazení majetku do majetkové 

podstaty až po jeho zpeněžení, pak nepodává vylučovací žalobu, ale žalobu na vydání 

výtěžku z tohoto zpeněžení (§ 225 odst. 5 IZ).
28

 IS nemůže majetek bez souhlasu 

žalobce zpeněžit po dobu, kdy je rozhodováno o vylučovací žalobě (výjimku tvoří 

majetek, kterému hrozí bezprostřední nebezpečí). 

 

                                                 
27

 MARŠÍKOVÁ, Jolana,  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele, Praha: Linde Praha, 2009,   

str. 74 
28

 MARŠÍKOVÁ, Jolana,  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele, Praha: Linde Praha, 2009,   

str. 187 
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2.4 Přezkumné jednání a popření pohledávek 

 

Řádně a včas podané přihlášky pohledávek přezkoumá insolvenční správce, 

který pokud shledá určité nedostatky v přihlášce, má vůči věřiteli poučovací povinnost 

jak opravu a doplnění provést. Posouzení oprávněnosti podané přihlášky IS vykonává 

zejména na základě věřitelem přiložených dokladů, účetnictví dlužníka a daňové 

evidence. Na podkladě přihlášených pohledávek a jejich posouzení sestaví IS seznam 

pohledávek, ve kterém případné popření výslovně uvede. Právo popřít přihlášené 

pohledávky má IS a dlužník (nově také věřitel, viz dále). Takto popřené stanovisko není 

definitivní, rozhodující je stanovisko při přezkumném jednání (§ 192 IZ). Popírat 

pohledávky lze co do jejich pravosti, výše a pořadí. Pokud však jde o důvody vzniku 

přihlášené pohledávky, její výši nebo také pořadí, má věřitel možnost svoje přihlášené 

pohledávky změnit do okamžiku zjištění nebo popření, tj. přezkoumání.   

 

V právní úpravě účinné do konce března 2011 neměli věřitelé právo popírat 

pohledávky jiných věřitelů. Na základě nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 

1. července 2010 se zrušuje dnem 31. března 2011 ustanovení § 192 odst. 1 věta první 

včetně věty za středníkem, tedy ustanovení, které odnímalo právo popírat věřitelům 

pohledávky ostatních přihlášených věřitelů. Ústavní soud rozhodl na základě 

argumentace navrhovatelů, kteří poukazovali na rozpor úpravy s požadavkem 

základního práva na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

Rozhodnutí insolvenčního správce o tom, že přihlášenou pohledávku uznává nebo 

popírá (příp. v jakém rozsahu), určuje závazně právo věřitele na jeho poměrné 

uspokojení v rámci insolvenčního řízení, a současně se závazně rozhoduje o právech 

všech ostatních věřitelů na jejich poměrné uspokojení. Nesprávné přihlášení, resp. 

uznání (nepopření) insolvenčním správcem jednoho věřitele může mít za následek 

uspokojení pohledávky druhého věřitele v menší míře, než by tomu bylo za předpokladu 

správného zjištění předmětné pohledávky, může tedy důsledně značit dotčení 

majetkových práv věřitele.
29

  

Tady je na místě také zmínit, aspoň okrajově, odlišné stanoviska soudců 

Ústavního soudu, kteří se neztotožňují s derogačním zásahem Ústavního soudu. 

                                                 
29

 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 1. července 2010, Pl. ÚS 14/10 
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Argumentují institutem přezkumného jednání (§ 190 a násl. IZ) ochraňujícím zájem 

věřitele, který se cítí být dotčen uplatněnou pohledávkou věřitele jiného, v jehož rámci 

má prostor k jejímu zpochybnění i k vyvinutí tlaku na IS, aby spornou pohledávku 

zákonným způsobem popřel. Insolvenční správce je také vystaven důsledkům zákonem 

zakotvené odpovědnosti za škodu (§ 37 IZ), jež by nepopřením takové pohledávky 

mohla vzniknout ostatním věřitelům. Další „proti-názor“ spočívá v odmítnutí ztotožnění 

se s argumentem, který úkony IS, které navrhovatelé kritizovali, jsou rozhodnutími ve 

smyslu právním. Insolvenční správce v projednávaných věcech nevydával žádná 

rozhodnutí, pročež tu nebyl ani prostor pro jakýkoliv soudní přezkum a ústavní stížnost 

měla být proto odmítnutá. 

 

  Aktivně legitimován k popření pohledávky bude tedy s účinností od 31. března 

2011 přihlášený věřitel a to pouze nejpozději 3 pracovní dny před konáním 

přezkumného jednání, k pozdějšímu popření se nebude přihlížet. Postavení věřitele 

ohledně popření se tak bude odlišovat od postavení dlužníka a IS, kteří mohou 

přihlášené pohledávky popírat i přímo na přezkumném jednání.
30

 Popření pohledávky 

může věřitel učinit pouze písemně na předepsaném formuláři, který nese důkazní 

břemeno prokázání neoprávněnosti přihlášené popírané pohledávky. Důsledky popření 

pohledávky věřitelem nastanou až v okamžiku prohlášení konkurzu. Teprve až pak bude 

moci insolvenční soud zkoumat důvodnost popření pohledávky v incidenčním sporu. 

Samotná skutečnost popření pohledávky věřitele jiným věřitelem nebude mít vliv na 

hlasovací právo na schůzi věřitelů, protože až do pravomocného rozhodnutí 

v incidenčním sporu se na pohledávku bude nahlížet jako na zjištěnou. Aby se vůbec 

insolvenční soud začal žalobou zabývat je popírající věřitel povinen složit za každou 

pohledávku, kterou popřel, jistotu na náklady incidenčního sporu ve výši 10.000,- Kč.
31

 

Pokud soud rozhodne, že je tady možnost poškození věřitele bezdůvodným popřením 

jeho pohledávky, bude možné tuto peněžní jistinu zvýšit.  

 

                                                 
30

 PACHL, Lukáš, Návrh novely insolvenčního zákona spatřil světlo světa, článek, Konkursní noviny, 

vydání č. 21, ze dne 27. 10. 2010 
31

 PACHL, Lukáš, Návrh novely insolvenčního zákona spatřil světlo světa, článek, Konkursní noviny, 

vydání č. 21, ze dne 27. 10. 2010, ve spojení se zněním návrhu novely IZ 
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Samotné přezkoumání přihlášených pohledávek se uskutečňuje na přezkumném 

jednání, které určí insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku dlužníka. Pořadí 

přezkoumání jednotlivých pohledávek je dáno pořadím, v jakém jsou pohledávky 

uvedeny v seznamu přihlášených pohledávek.
32

 Výsledkem přezkumného jednání je 

upravený seznam pohledávek, který je exekučním titulem a slouží jako podklad pro 

uspokojování věřitelů. 

Nepopře-li IS přihlášenou pohledávku, stává se vykonatelnou. V případě, kdy IS 

popře pohledávku, je potřeba odlišovat vykonatelné a nevykonatelné pohledávky (§198 

a §199 IZ). U popřené nevykonatelné pohledávky má věřitel právo podat proti IS 

incidenční žalobu na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. 

U popřené vykonatelné pohledávky leží procesní iniciativa na insolvenčním správci, 

kdy lze uplatnit jen ty skutečnosti, jež nebyly uplatněny dlužníkem v předcházejícím 

řízení, kdy bylo pravomocné rozhodnutí vydáno. 

 

2.5 Incidenční spory a incidenční žaloby 

 

Ustanovení § 159 odst. 1 označuje, co jsou incidenční spory, přičemž spory, 

které zde nejsou neuvedeny či na ně není odkázáno, nejsou spory, které by bylo možno 

hodnotit jako incidenční v insolvenčním řízení.
33

 Pro tyto spory platí vlastní pravidla a 

proces, a pokud nejsou upraveny speciálně v IZ, se shodně jako v případě samotného 

insolvenčního řízení, vztahuje na ně občanský soudní řád.
34

 Řízení o incidenčním sporu 

je jakési vedlejší řízení v rámci insolvenčního řízení, které má určitý vliv na samotné 

insolvenční řízení. Soud řízení o nich zahájí pouze na návrh oprávněné osoby, přičemž 

do 31. března 2011 platilo, že insolvenční správce je žalobce nebo žalovaný.
35

 

Typickým příkladem incidenčního sporu je spor o pravost, výši nebo pořadí přihlášené 

                                                 
32

 ZELENKA, Jaroslav, Insolvenční zákon, poznámkové vydání s důvodovou zprávou, 2. aktualizované 

vydání, Praha: Linde Praha, a.s., 2008, str. 301 
33

 KOZÁK, Jan; BUDIN, Petr; DADAM, Alexandr, Insolvenční zákon a předpisy související, Praha: 

ASPI, a.s., 2008, str. 203 
34

 KOTOUČOVÁ, Jiřina, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), komentář, 1. 

vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 350 
35

 připravovaná novela IZ označuje za incidenční spor také popření pohledávky věřitele jiným 

přihlášeným věřitelem. V takovém to sporu insolvenční správce není účastníkem sporu a bude pouze 

informován o jeho průběhu insolvenčním soudem. Na základě této novelo je proto zrušeno ustanovení 

§ 16 odst. 2 IZ, které stanovovalo, že „není-li dále uvedeno jinak, je buď žalobcem nebo žalovaným 

v incidenčním sporu insolvenční správce“ 
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pohledávky; spor o vyloučení věci z majetkové podstaty. Naopak incidenčním sporem, 

jak by se na první pohled mohlo zdát, není vymáhání zaplacení pohledávek dlužníka 

insolvenčním správcem nebo i spor věřitele, který má pohledávku za podstatou a nebyla 

uspokojena insolvenčním správcem (§ 203 odst. 4 IZ). Pro tyto tzv. neincidenční spory 

platí obecná úprava podle občanského soudního řádu, protože jde o samostatné právní 

věci.  

Incidenční žaloba se podává vždy u insolvenčního soudu v rámci insolvenčního 

řízení, kdy jedná a rozhoduje v prvním stupni samosoudce. IZ připouští možnost 

ukončení incidenčního sporu smírem místo rozhodnutí ve věci samé. Podmínkou 

odsouhlasení smíru je však vyslovení souhlasu věřitelského výboru popřípadě zástupce 

věřitelů. Závaznost rozhodnutí u incidenčních sporů se od obecné úpravy v OSŘ liší. 

Ustanovení § 159a OSŘ říká, že nejde-li o rozsudek o osobním stavu, je výrok 

pravomocného rozsudku závazný zpravidla jen pro účastníky a pro všechny orgány. 

Pravomocný rozsudek ve věci incidenčního sporu je vždy závazný pro všechny procesní 

subjekty účastné v insolvenčním řízení, tedy nejen pro strany sporu. 
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 KOTOUČOVÁ, Jiřina, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), komentář, 1. 

vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 358 
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3. Věřitelské orgány 

 
 Projevem kolektivního práva věřitelů v IŘ je vytvoření věřitelských orgánů, 

které vznikají jako tzv. zvláštní procesní subjekty. Jejich účelem je zejména chránit 

společný zájem věřitelů, zasahovat do průběhu IŘ, spolupracovat s ostatními procesními 

subjekty, jsou nebo měli by být jakýmsi motorem celého IŘ. Novou právní úpravou se 

přesunula iniciativa v insolvenčním řízení ze soudu a IS na věřitele, tedy věřitelské 

orgány. Zda to byl správní krok zákonodárce, odhalí až praxe.  

Věřitelskými orgány jsou: 

a) schůze věřitelů (jako nejvyšší orgán) a 

b) věřitelský výbor (při více jak 50 přihlášených věřitelích) nebo 

c) zástupce věřitelů (při nižším počtu přihlášených věřitelů).
37

  

 

3.1 Schůze věřitelů a její pravomoc 

 

Schůze věřitelů je základním a obligatorním věřitelským orgánem. Její 

kompetence určuje výslovně IZ a současně může také na sebe svým rozhodnutím 

vztáhnout oprávnění dána věřitelskému výboru. Základným oprávněním schůze věřitelů 

je volba věřitelského výboru, možnost odvolat insolvenčního správce a ustanovit 

jiného.
38

 Pravomoc rozhodnout o způsobu řešení úpadku dlužníka může být uplatněna 

pouze v případě, že u konkrétního dlužníka existuje podle IZ více variant, jak úpadek 

řešit (V opačném případě o způsobu řešení rozhodne insolvenční soud v souladu s § 148 

IZ. Insolvenční soud rozhodne i v případě, kdy schůze věřitelů toto oprávnění 

nevyužije.) V případě konkursu může stanovit, jak bude zpeněžena majetková podstata, 

v případě reorganizace schvaluje reorganizační plán a v případě oddlužení stanovuje 

formu oddlužení (splátkový kalendář nebo zpeněžení majetkové podstaty). Významné 

oprávnění schůze věřitelů vymezují také ustanovení § 153 – 156 IZ, které ji vyhrazují 

možnost ustanovit znalce pro ocenění majetkové podstaty při zpeněžování majetkové 

podstaty, projednání a schválení výsledného znaleckého posudku, popřípadě jeho 

                                                 
37

 ZELENKA, Jaroslav, Insolvenční zákon, poznámkové vydání s důvodovou zprávou, 2.aktualiz.vydání, 

Praha: Linde Praha a.s., 2008, str. 98 
38

 takovéto rozhodnutí schůze věřitelů schvaluje soud (§ 29 odst. 2 IZ), přičemž přezkoumává pouze 

zákonné požadavky na osobu insolvenčního správce; dle § 54 IZ toto rozhodnutí však zrušit nemůže, i 

kdyby odporovalo společnému zájmu věřitelů 
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neschválení a určení nového znalce.
39

 Na žádost dlužníka nebo některého z členů jeho 

rodiny rozhodne (obligatorně) schůze věřitelů i o tom, zda a v jakém rozsahu se má 

dlužníku, který je fyzickou osobou, a jeho rodině poskytovat plnění z majetkové 

podstaty k úhradě jejich odůvodněných existenčních potřeb
40

.  

 

3.1.1 Složení, hlasování a přijímání rozhodnutí 

 

Schůze věřitelů je složena z věřitelů, kteří mají hlasovací právo. Toto právo 

mají, pokud svou pohledávku přihlásili řádně a včas, anebo je jejich pohledávka 

přihlášena ze zákona a současně byla na přezkumném jednání zjištěna. Je potřeba 

upozornit, že věřitelé, kteří mají pohledávky za majetkovou podstatou nebo jim 

postavených na roveň, nemají právo na schůzi věřitelů hlasovat a dokonce ani právo se 

jí účastnit (§ 47 odst. 2 IZ). Pokud jde o hlasovací právo věřitelů, jejichž pohledávka 

byla: 

a) byla na přezkumném jednání popřena, nebo 

b) je vázána na odkládací podmínku anebo  

c) dosud nebyla přezkoumána či se jako zjištěná pohledávka stala později 

spornou, 

stanoví IZ pro jednotlivé případy zvláštní postupy.
41

 O jejich hlasovacím právu 

rozhoduje schůze věřitelů, tedy ostatní zjištění věřitelé, v některých případech však 

rozhoduje i insolvenční soud (§ 51 IZ). 

Právo hlasovat rozšířil IZ i na věřitele, kteří nejsou přítomní na schůzi. Jde o tzv. 

písemné hlasování na hlasovacím lístku, které musí splňovat náležitosti stanovené 

prováděcím právním předpisem.
42

  

 

Schůzi věřitelů svolává a řídí insolvenční soud (§ 47 odst. 1 IZ). Svolat schůzi 

může insolvenční soud z vlastní iniciativy nebo na návrh insolvenčního správce, 

věřitelského výboru nebo alespoň 2 věřitelů, jejichž pohledávky tvoří alespoň desetinu 

                                                 
39

 § 153 odst. 3 k přijetí usnesení o určení osoby znalce je potřeba, aby hlasovalo pro minimálně 2/3 všech 

přítomných věřitelů, počítáno podle výše pohledávek 
40

 KOTOUČOVÁ, Jiřina, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), komentář, 1. 

vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 684 
41

 ZELENKA, Jaroslav, Insolvenční zákon, poznámkové vydání s důvodovou zprávou, 2.aktualiz.vyd., 

Praha: Linde Praha a.s., 2008, str. 105 
42

 § 50 odst. 2 a 3 IZ ve spojení s § 19 a 20 vyhlášky č. 311/2007 Sb. 
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přihlášených pohledávek. Usnesení o svolání schůze věřitelů musí být zveřejněno 

alespoň 15 dnů před určeným termínem schůze. Připravovaná novela IZ navrhuje 

změnu termínu pro konání první schůze věřitelů, která se prodlužuje ze současných 2 

měsíců na 3 měsíce od rozhodnutí o úpadku. 

 

Hodnota hlasu jednotlivého věřitele se odvíjí od výše přihlášené pohledávky, 

kdy za každou 1 Kč pohledávky připadá jeden hlas (§ 49 IZ). Pokud IZ nestanoví jinak, 

k platnosti usnesení schůze věřitelů se vyžaduje prostá většina oprávněných hlasů. 

V praxi se může tedy stát, že v IŘ se objeví věřitel, jehož pohledávka bude převyšovat 

součet všech ostatních pohledávek a přehlasuje tak ostatní věřitele. Ochranu proti 

takovémuto stavu poskytují dvě opatření: 

1. insolvenční soud může zrušit usnesení schůze věřitelů, které odporuje 

společnému zájmu věřitelů, i tady však platí výjimky (§ 54 odst. 1 IZ). 

Insolvenční soud je v tomto případě omezen podáním návrhu ze strany 

insolvenčního správce nebo věřitele na takovéto zrušovací rozhodnutí. 

2. stanovení vyšší hranice pro přijetí usnesení schůze, např. absolutní většina 

rozhoduje o způsobu řešení úpadku, absolutní většina také rozhoduje o osobě 

insolvenčního správce. 

 

3.2 Věřitelský výbor 

 

Jedná se o jakýsi výkonný orgán, který by měl být vzhledem ke své velikosti 

dostatečně pružným partnerem insolvenčnímu správci a soudu a zároveň reprezentovat 

zájem, resp. vůli věřitelů s tím, že tímto nepřímým, delegovaným způsobem 

rozhodování se minimalizují další náklady, které by věřitelé v souvislosti se snahou o 

uspokojení své pohledávky vynakládali.
43

 Do doby ustanovení věřitelského výboru je 

oprávněn insolvenční soud jmenovat prozatímní věřitelský výbor. V případě podání 

insolvenčního návrhu dlužníkem a v případě, že schůze věřitelů neustanovila věřitelský 

výbor, je povinen ustanovit ho vždy. V jiných případech může ustanovit soud 

                                                 
43

 KOTOUČOVÁ, Jiřina, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), komentář, Praha: 

C. H. Beck, 2010, str. 100-101 
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prozatímní věřitelský výbor, pokud by bylo zřejmé, že je nutné dbát zvýšené ochrany 

práv věřitelů např. ve vztahu k zachování hodnoty majetkové podstaty.
44

 

Institut prozatímního věřitelského výboru je zcela novým institutem v IZ. Jeho 

složení by mělo obsahovat všechny skupiny věřitelů, a navíc IZ umožňuje i zastoupení 

zaměstnanců pokud tvoří významnou část z celkové výše pohledávek.
45

  

 

3.2.1 Složení, hlasování, pravomoc 

 

Věřitelský výbor je obligatorní v případě, že je přihlášených více než 50 věřitelů, 

jinak je na uvážení schůze věřitelů, zda takovýto výbor bude zvolen, neboli si zvolí 

zástupce věřitelů. IZ stanovuje nejméně 3 a nejvýše 7 členů, přičemž každý člen 

věřitelského výboru má svého náhradníka nebo i víc, v takovém případě určí schůze 

věřitelů jejich pořadí. Zvláštní postavení v tomto sboru má předseda věřitelského 

výboru, kterého pokud si výbor nezvolí ani při opakované volbě, určí soud. Význam 

této funkce, v případě kdy počet hlasů věřitelského výboru bude sudý, tehdy hlas 

předsedy rozhodne. Nebo je také místem pro doručování soudních zásilek určených 

věřitelskému výboru, pokud si výbor nezvolí jinou adresu.   

 

Při konstituování samotného věřitelského výboru musí být ze strany hlasujících 

věřitelů a insolvenčního soudu respektována podmínka zastoupení všech skupin věřitelů 

a současně rovné zastoupení členy zvolenými zajištěnými a nezajištěnými věřiteli.
46

 

Podmínkami členství, které platí i u náhradníků ve věřitelském výboru, je být 

přihlášeným věřitelem, fyzická nebo právnická osoba, nepodjatost, důvěryhodnost a 

souhlas zvoleného člena (příp. náhradníka). Volbu členů věřitelského výboru potvrzuje 

insolvenční soud. 

 

 

 

                                                 
44

 KOZÁK, Jan, Poradna Konkursních novin, Konkursní noviny, vydání č. 13 ze dne 25. 6. 2008 
45

 u věřitelského výboru tomu tak není. Jednání věřitelského výboru se může zúčastnit odborová 

organizace, která má pouze poradní hlas 
46

 KOZÁK, Jan; BUDIN, Petr; DADAM, Alexandr, Insolvenční zákon a předpisy související, komentář, 

Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 69 
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Kompetence a postavení věřitelského výboru stanovuje demonstrativní výčet 

v ustanovení § 58 IZ, z kterého tak vyplývá dohlížecí a schvalovací funkce výboru. 

Významnými novými opatřeními věřitelského výboru jsou možnost nahlížet do 

dlužníkova účetnictví, možnost rozhodnout o ověření účetní závěrky auditorem či 

možnost nahlížet do dlužníkových písemností ve stejném rozsahu jako IS.
47

 

  

Nejvýznamnější posílení výboru se insolvenčním zákonem uskutečnilo ve 

vztahu k zpeněžení majetkové podstaty. Insolvenční správce provede její zpeněžení 

pouze se souhlasem věřitelského výboru. Je tedy zjevné, že odpovědnost insolvenčního 

správce za zpeněžení podstaty a následné uspokojení pohledávek je přenesena také na 

věřitelský výbor. Oproti tomuto posílení věřitelského výboru stojí posílení role 

zajištěného věřitele na základě ustanovení § 293 IZ, které poskytuje zajištěnému věřiteli 

udělovat insolvenčnímu správci závazné pokyny. 

 

Věřitelský výbor se může usnášet jen tehdy, je-li přítomná nadpoloviční většina 

jeho členů nebo jejich náhradníků a rozhoduje prostou většinou hlasů počítanou podle 

hlav ze všech jeho členů (na rozdíl od schůze věřitelů, kde jsou hlasy počítány podle 

výše pohledávek).
48

  

 

3.2.2 Zástupce věřitelů 

 

V případě, kdy volba věřitelského orgánu není obligatorní
49

, může schůze 

věřitelů zvolit zástupce věřitelů a jeho náhradníka (§ 68 IZ). Za zástupce věřitelů či jeho 

náhradníka stejné jako za člena věřitelského výboru může být zvolen pouze přihlášený 

věřitel, a to osoba jak fyzická, tak právnická.
50

 Volbu zástupce potvrzuje rozhodnutím 

insolvenční soud, nenáleží mu však pravomoc samostatně zvolit zástupce věřitelů a jeho 

náhradníka. Práva a povinnosti zástupce věřitelů se shodují s věřitelským výborem (§ 58 
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 TARANDA, Petr, Věřitelské orgány a věřitelé v průběhu insolvenčního řízení, Daně a právo v praxi, č. 

6, 2007. Zároveň je tady důležité zmínit skutečnost, že IZ výslovně vůbec neukládá věřitelskému 

výboru povinnost mlčenlivosti, jak je to v případě insolvenčního správce (§ 45 IZ) 
48

 KOTOUČOVÁ, Jiřina, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), komentář, 1. 

vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 132 
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 do IŘ přihlášeno více než 50 věřitelů 
50

 KOTOUČOVÁ, Jiřina, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), komentář, 1. 

vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 161 
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až 60 IZ). Pokud nastane situace potřebná k zabezpečení práv věřitelů, může soud jako 

prozatímní věřitelský orgán ustanovit pouze výbor, nikoliv zástupce věřitelů. Institut 

zástupce věřitelů odpovídá zásadě hospodárnosti řízení, kdy náklady na jednu osobu 

jsou nižší než na vícečlenný orgán a tím také nižší hodnota pohledávky za podstatou. 

 

3.2.3 Účast dominantního věřitele ve věřitelském orgánu - judikatura 

 

Je přinejmenším logické, že většinoví věřitelé se budou aktivně podílet na 

insolvenčním řízení prostřednictvím své účasti ve věřitelských orgánech. V lednu 2010 

byl na Oděvní podnik, a.s. prohlášen úpadek a následně na to se uskutečnila schůze 

věřitelů. Doposud to je obvyklý průběh insolvenčního řízení. Zlomová situace, které se 

chci v této kapitole věnovat, nastala v okamžiku, kdy insolvenční soud odmítl potvrdit 

Českou spořitelnu jako člena věřitelského výboru a nepotvrdil ani další členy 

věřitelského výboru, které Česká spořitelna zvolila pomocí svých hlasů. Důvodem proč 

insolvenční soud tímto způsobem omezil hlasovací práva České spořitelny je to, že je 

údajně propojena s dlužníkem dle § 53 IZ.
51

  

Insolvenční soud uvedl, že Česká spořitelna „překročila rámec legálního vlivu a 

dohledu nad dlužníkem“ a že její vliv na činnost úpadce byl natolik významný, že vedl 

ke vzniku koncernu mezi bankou (jako osobou ovládající) a dlužníkem (jako osobou 

ovládanou).  

Dále soud dospěl k závěru, že postavení jednoho věřitele (i když majoritního) 

nemůže být prosazováno na úkor ostatních věřitelů, jelikož je to v rozporu s 

kolektivním principem insolvenčního řízení. Účast dominantního věřitele by totiž podle 

soudu potlačila postavení ostatních věřitelů. Rozhodnutí insolvenčního soudu vyvolalo 

v široké veřejnosti rozporuplní názory. Osobně se ztotožňuji s názorem, že tady nejde o 

vztah ovládání ve smyslu § 66a Obch.Z. Jakýkoliv poskytnutý úvěr dlužníkovi 

ovlivňuje do určité míry jeho činnost, banka se snaží jen zajistit jeho splacení. Má-li 

věřitel vliv, nemá ho pro zajištění řízení a správy dlužníka, ale pro kontrolu své 

investice a tedy i její návratnosti. Dominantní věřitel má při hlasování rozhodující vliv, 

to předpokládá i samotné ustanovení IZ, kdy postavení věřitelů při hlasování na schůzi 

                                                 
51

 v tomto ustanovení je zakotven zákaz hlasování v případě kolize zájmů, tj. ve vlastní věci, ve věci 

osoby blízké nebo osoby, se kterou tvoří koncern. Jediná výjimka je u hlasování ve věci volby 

věřitelského výboru, kam se lze zvolit i pouze vlastním hlasem. 
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věřitelů vychází z výše přihlášených pohledávek (§ 49 IZ) a není proto důvod upírat 

většinovému věřiteli právo hlasovat ve věřitelských orgánech a prosazovat svá 

vlastnická práva. Insolvenční soud použil nepřiměřeně extenzivní výklad právní úpravy 

a měl by využít jiné prostředky, které mu zákon k ochraně ostatních věřitelů poskytuje. 

Ústavní soud zrušil usnesení insolvenčního soudu s odůvodněním, že principu práva na 

spravedlivý proces, kterého porušení namítala Česká spořitelna, odpovídá povinnost 

obecných soudů svá rozhodnutí řádně odůvodnit. Nejsou-li totiž zřejmé důvody toho, 

kterého rozhodnutí, svědčí to o libovůli v soudním rozhodování a zakládá tím 

nepřezkoumatelnost a zpravidla i protiústavnost.
52

  

 

Na závěr lze tedy shrnout, že Ústavní soud rozhodnutí o vyloučení dominantního 

věřitele z vlivu v řízení zrušil, nicméně učinil tak na základě pouze formální úvahy, tedy 

absence odůvodnění rozhodnutí (porušení práva na spravedlivý proces). Současně soud 

řekl, že další skutečnosti řešit nebude, a to z důvodu principu minimalizace zásahů 

Ústavního soudu do rozhodování obecných soudů. Tedy, jakkoliv by si to možná 

většinoví věřitelé přáli, soud se nijak nevěnoval správnosti nebo nesprávnosti úvahy o 

existenci koncernu nebo jiného důvodu podjatosti věřitele. 
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 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. listopadu 2010, sp.zn. IV. ÚS 1834/10 
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4. Řešení úpadku a postavení věřitele 

 
 Další fázi insolvenčního řízení po tom co byl zjištěn úpadek dlužníka, je určení 

způsobu řešení úpadku. Se stanovením způsobu řešení úpadku souvisí také způsob 

uspokojení přihlášených pohledávek věřitelů (§ 165 IZ), proto je tento okamžik pro ně 

významný.
53

 Autoritativní určení konkrétního způsobu řešení úpadku má formu 

rozhodnutí soudu. Rozhodnutí, kterým soud závazně určí způsob řešení úpadku, je takto 

vydáno buď s určitým časovým odstupem po rozhodnutí o úpadku, nebo v případech 

vymezených zákonem ihned spolu s rozhodnutím o úpadku (§ 148 IZ).
54

  

Způsoby řešení úpadku se dělí do dvou základních skupin – likvidační a sanační. 

Systematika IZ v § 4 rozlišuje základní (konkurs, reorganizace a oddlužení) a zvláštní 

způsoby řešení úpadku (nepatrný konkurs, úpadek finanční instituce). V této práci se 

věnuji základním způsobům, jejím specifickým znakům (kdežto ty obecné jsou platné 

pro všechny způsoby řešení úpadku) a především postavení věřitelů (věřitelských 

orgánů) v rámci jejich režimů.  

 

4.1 Likvidační způsob - Konkurs 

 

Rozhodnutím o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně 

poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené 

pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak (§ 244 IZ). Ke dni 

prohlášení konkursu má insolvenční správce povinnost sestavit zprávu o hospodářské 

situaci dlužníka (§ 281 IZ), ve které sumarizuje majetkovou podstatu dlužníka, 

porovnává jí s jeho závazky a poskytuje doporučení dalšího postupu. S tímto institutem 

zprávy je spojená pravomoc schůze věřitelů do ní nahlížet ale především ji projednat a 

poskytnou insolvenčnímu správci pokyny o dalším postupu.  

Tady se naskytuje důležitá otázka pro věřitele, zda se v insolvenčním řízení bude 

projevovat jako aktivní nebo jako pasivní věřitel. Po pečlivém zhodnocení situace 

dlužníka, své situace jako věřitele a po přihlédnutí k možným dalším nákladům si 

                                                 
53

 nelze opomenout také pohledávky přihlášené ex lege, např.: pracovněprávní nároky zaměstnanců 

dlužníka, pohledávky společníků nebo členů dlužníka, kteří sdělili svůj nárok insolvenčnímu správci, 

nebo také věřitelé uvedeni v seznamu dlužníka při předložení návrhu na povolení moratoria 
54

 KOTOUČOVÁ, Jiřina, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon), komentář, 1. 

vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 316 



27 

 

věřitel pečlivě zváží, zda jeho aktivní činnost zvýší pravděpodobnost vyššího 

uspokojení pohledávky. Samozřejmě odpověď na tak taktickou otázku není jednoduchá. 

Pokud se totiž věřitel rozhodne pro aktivní účast v insolvenčním řízení, musí se smířit 

také s důležitým faktem, že svojí činností bude také přispívat k prospěchu ostatních 

pasivních věřitelů. 

Taktické rozhodnutí o aktivní účasti v konkursní věci by měl spíš provést 

dominantní věřitel. Pak by se měl takovýto aktivní věřitel řídit zásadou aktivní 

spolupráce s insolvenčním správcem a zásadou kontroly činnosti insolvenčního správce. 

Pro splnění těchto zásad je nepochybně předpoklad účasti ve věřitelském orgánu. 

Aktivní věřitel má možnost vyvolat neformální jednání s ostatními dominantními 

věřiteli a dosáhnout příslušného konsensu ohledně složení věřitelského orgánu, případně 

kdo bude zástupcem věřitelů.
55

  

 

Po nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu
56

 a po uskutečnění 

první schůze věřitelů lze přikročit k převedení majetkové podstaty na peněžní podobu.  

O způsobu zpeněžení majetkové podstaty rozhoduje insolvenční správce se souhlasem 

věřitelského výboru,
57

 přičemž pokud jde o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění 

pohledávky, je vázán také pokyny zajištěných věřitelů a takovéto zpeněžení je použito 

především k uspokojení jejich pohledávek.
58

 Přednostně se z výtěžku zpeněžení hradí 

pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky jim na roveň postavené a náklady, 

které souvisí se správou majetkové podstaty.
59

 Výtěžek zpeněžení nesmí být použit 

k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti a to ani se souhlasem věřitelského výboru 

(§ 296 odst. 2 IZ). Může se také stát, že zpeněžení majetku nepostačuje ke krytí shora 

popsaných pohledávek a nákladů. V takovém případě se použije k jejich úhradě 

poskytnuta záloha na náklady insolvenčního řízení. Pokud vyjde najevo, že majetek 
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 HOSTINSKÝ, Jan, Věřitel v českém a evropském insolvenčním právu, Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 

2009, str. 86 
56

 účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu 

v insolvenčním rejstříku § 245 odst. 1 IZ 
57

 v minulosti se stávaly případy, kdy dřív než věřitelé zaregistrovali, že dlužník je v konkursu, tak 

hodnotný majetek byl tak rychle zpeněžen, že to budilo dojem nejen nevhodnosti ale i nelegálnosti. 

V současné úpravě slouží na ochranu práv věřitele ustanovení § 286 odst. 2 IZ, kdy je nezbytný 

souhlas věřitelského výboru se způsobem zpeněžení majetkové podstaty 
58

 takovýto pokyn lze odmítnout, pokud by IS měl za to, že lze zpeněžit výhodnějším způsobem, než    

který navrhují zajištění věřitelé 
59

 HOSTINSKÝ, Jan, Věřitel v českém a evropském insolvenčním právu, Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 

2009, str. 71 



28 

 

dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení oprávněných věřitelů, insolvenční soud 

zruší konkurs i bez návrhu. 

 

V případě zpeněžování majetku podává insolvenční správce o průběhu dílčí 

zprávy insolvenčnímu soudu a věřitelskému výboru, po ukončení pak konečnou zprávu. 

Konečná zpráva musí obsahovat vyčíslení částky, která se dosáhla zpeněžením majetku 

a v jakém poměru má být rozdělena mezi jednotlivé skupiny věřitelů. Její součástí je 

také vyčíslení odměny a výdajů insolvenčního správce.
60

 Její obsah následně přezkoumá 

insolvenční soud, odstraní možné nejasnosti a zveřejní ji ve formě vyhlášky 

v insolvenčním rejstříku. Účastníci IŘ mají do 15 dnů od zveřejnění právo podat 

námitky. Pakliže se tak stane, nařídí insolvenční soud jednání, na kterém jsou tyto 

námitky projednány. Na základě zjištěných skutečností insolvenční soud a) schválí 

konečnou zprávu, b) nařídí doplnění nebo změnu, c) odmítne konečnou zprávu a uloží 

IS povinnost předložit novou zprávu. Jakmile nadobude právní moc rozhodnutí o 

schválení konečné zprávy, předloží IS insolvenčnímu soudu rozvrhové usnesení, 

v němž určí částky, které mají být vyplaceny věřitelům. Po splnění rozvrhového 

usnesení, po poměrném uspokojení věřitelů a po podání konečné zprávy insolvenčního 

správce, vydá insolvenční soud usnesení o zrušení konkursu. 

 

Důsledkem splnění rozvrhového usnesení a následně zrušením konkursu nastává 

v případě zjištěné pohledávky, která byla uspokojena částečně, jedna ze dvou variant: 

A. pohledávka nebyla v insolvenčním řízení popřena dlužníkem, proto má 

věřitel k dispozici exekuční titul – seznam přihlášek, který se váže co do 

neuspokojené části pohledávky a je vykonatelnou, 

B. pohledávka byla popřena dlužníkem a ve výši neuspokojené části je 

nevykonatelnou. 

            V případě zrušení konkursu pro nepostačující majetek dlužníka (jednali se o 

právnickou osobu), je takovéto rozhodnutí podkladem pro výmaz dlužníka 

z obchodního rejstříku a nemusí tedy zániku předcházet likvidace (§ 68 odst. 1 IZ). 
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 k uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených dochází  

kdykoliv v průběhu konkursu, samozřejmě při respektování časového vzniku pohledávky. Konečná 

zpráva proto musí obsahovat přehled takto uspokojovaných pohledávek, neboli pohledávek, které 

ještě uspokojit zbývá, protože jim náleží tento režim před-rozvrhového uspokojení (§ 302 odst. 2 IZ) 
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4.2 Sanace 

 

Na rozdíl od likvidační formy řešení úpadku, v případě formy sanační je zásadní 

zájem v pokračování existenci dlužníka. IZ rozlišuje 2 druhy sanační formy řešení 

úpadku – reorganizace a oddlužení.  

IZ také vymezuje okruh dlužníků, kterým je konkrétní druh sanace určen. 

Reorganizace je v podstatě dohoda podnikatele s věřiteli, oddlužení je nástroj dlužníka, 

který nemá žádné dluhy z podnikání.
61

 V neposlední řadě je velmi důležitým důsledkem 

sanace v případě neuspokojených pohledávek zánik práv věřitelů po nabytí účinnosti 

reorganizačního plánu a u oddlužení osvobození od jejich úhrady. Z pohledu věřitele lze 

také konstatovat, že ze všech způsobů řešení úpadku, mají nejvíce oprávnění právě u 

reorganizace.  

 

4.2.1 Reorganizace 

 

           Reorganizací se rozumí zpravidla postupné uspokojování pohledávek věřitelů při 

zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření 

tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s 

průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů (§ 316 odst. 1).  

 

 Reorganizaci lze využít pouze u dlužníka v úpadku, nebo kterému úpadek hrozí 

a současně splňuje podmínku být podnikatelem, přičemž obrat dlužníka musí za 

předchozí účetní období dosáhnout částku 100 mil. Kč, nebo dlužník zaměstnává 

alespoň 100 zaměstnanců. Není vyloučena však ani reorganizace menších podniků, a to 

v případě, kdy reorganizační plán schválí alespoň polovina všech zajištěných i všech 

nezajištěných věřitelů počítaná dle výše jejich pohledávek. Tady je nevyhnutná úzká 

spolupráce dlužníka s věřiteli, bez jejich pomoci nelze dosáhnout povolení. Naproti 

tomu reorganizace je vždy vyloučena u dlužníků v likvidaci, obchodníků s cennými 

papíry, nebo u osob obchodujících na komoditní burze (§ 316 odst. 3). 

 

                                                 
61

 KRČMÁŘ, Zdeněk, Nový insolvenční zákon urychlí úpadek drobných podnikatelů, Konkursní noviny, 

č. 9, ze dne 2. 5. 2007 
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 U reorganizace je věřitel víc vtažen do spolurozhodování a tím i odpovědnosti za 

výsledek, proto je pro něho mnohem lepší když má možnost vyhodnotit podmínky 

reorganizace v předstihu. 

 

Oprávněným podat návrh na povolení reorganizace je dlužník nebo řádně 

přihlášený věřitel. Nejpozději lze návrh podat do 10 dnů před první schůzí věřitelů.
62

 

Pokud návrh na povolení reorganizace podává věřitel, musí jej schválit schůze věřitelů
63

 

a také je nezbytné i vyjádření insolvenčního správce, pokud lze pochybovat o poctivém 

záměru navrhujícího věřitele (§ 323 IZ). V případě návrhu dlužníka se souhlas schůze 

věřitelů nevyžaduje, protože v samotném návrhu je již tento souhlas obsáhnutý (§ 148 

odst. 2 IZ). 

Po splnění zákonných předpokladů povolí insolvenční soud reorganizaci. 

Náležitostmi rozhodnutí o povolení reorganizace jsou výrok o povolení reorganizace, 

ustanovení správce, výzva dlužníkovi k předložení reorganizačního plánu,
64

 popř. 

podmínky, za kterých mohou předložit tento plán další osoby. 

 

Jedním ze základních znaků reorganizace je ponechání neboli navrácení 

dispozičních oprávnění dlužníka po právní mocí rozhodnutí o povolení reorganizace, 

ovšem nikoliv absolutně. Jistá omezení vyplývají z charakteru reorganizace a také z 

oprávnění věřitelského výboru podílet se na rozhodování v zásadních otázkách
65

 

nakládání s majetkem dlužníka, určité omezení představuje i dohled insolvenčního 

správce. Pokud by vznikli pochybnosti o poctivosti nebo odbornosti dlužníka, může 

insolvenční soud dispoziční oprávnění omezit. 

Současně s rozhodnutím o povolení reorganizace je omezen výkon funkce valné 

hromady nebo členské schůze dlužníka, kdy se vyžaduje souhlas věřitelského výboru k 

volbě nebo jmenování statutárního orgánu nebo dozorčí rady dlužníka. Ostatní 

pravomoci pak spadají pod výkon insolvenčního správce (§ 333 IZ).  

                                                 
62

 lhůta neplatí pro dlužníka v hrozícím úpadku, ten je povinen podat návrh nejpozději do rozhodnutí o 

úpadku dle § 318 odst. 1 IZ 
63

 insolvenční soud zamítne návrh na povolení reorganizace, který podal věřitel, jestliže jej neschválí 

schůze věřitelů, což představuje základní předpoklad. 
64

 dle § 329 odst. 1 písm. c) IZ činí lhůta 120 dní, přičemž dlužník má právo také oznámit, že plán 

předložit nehodlá. 
65

 za zásadní se považuje podle § 330 odst. 4 IZ úkony, jejichž důsledkem se významně změní majetková 

podstata nebo postavení věřitele nebo míra uspokojení věřitelů 
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Důležitým oprávněním dlužníka je možnost popřít pohledávku nezajištěného 

věřitele, přičemž toto popření má stejnou váhu, jako kdyby tak učinil insolvenční 

správce. V případě vykonatelné pohledávky lze uplatnit pouze její promlčení, nebo 

zánik (§ 336). 

 

 Reorganizace přináší důslednější rozdělení věřitelů do skupin, a to zejména co 

do jejich právního postavení a hospodářských zájmů. Toto rozdělení věřitelů obsahuje 

reorganizační plán, který koncipuje v zásadě tři skupiny věřitelů: zajištění věřitelé, 

nedotčení věřitelé
66

 a společníci a členové dlužníka. Prioritní postavení má pohledávka 

věřitele z úvěrového financování a to z prostého důvodu, aby se vůbec našla osoba 

ochotná riskovat a financovat reorganizační plán. Odůvodněnost a vhodnost zařazení 

věřitelů do jednotlivých skupin posoudí insolvenční soud. Na základě návrhu věřitele 

nebo předkladatele reorganizačního plánu může insolvenční soud zařadit věřitele i do 

jiné skupiny (§ 337 odst. 5 a 6). Proti takovému rozhodnutí soudu není možné 

odvolání
67

. Zařazení pohledávek do skupin určuje, jak bude v rámci které skupiny 

uspokojování pohledávek probíhat.  

 

 Zásadním dokumentem pro průběh celé reorganizace je reorganizační plán.
68

 

Reorganizační plán vymezuje právní postavení dotčených osob při reorganizaci, při 

kterém je respektováno uspořádání vzájemných vztahů sledujících ozdravení 

dlužníkova podniku a vypořádání vzájemných vztahů pohledávek (§ 338 odst. 1 IZ). 

Reorganizační plán nelze považovat pouze za dokument procesního charakteru. Jedná 

se i o významný dokument vyvolávající široké hmotněprávní účinky v oblasti účastníků 

reorganizace i práv třetích osob, protože jeho účinností zanikají veškeré nároky věřitelů, 

které v něm nejsou uvedeny. V reorganizačním plánu je možné prakticky stanovit 

                                                 
66

 pohledávkou nedotčenou reorganizačním plánem je pohledávka, jejíž výši, splatnost ani další její 

vlastnosti a práva s ní spojené reorganizační plán nemění, nebo o které věřitel písemně uznal, že není 

reorganizačním plánem dotčena § 337 odst. 3 IZ 
67

 jde o jedno z ustanovení, kdy je soudu dána možnost direktivně přijmout rozhodnutí, které umožní lepší 

možnost uskutečnění reorganizačního plánu; KOTOUČOVÁ, Jiřina, Zákon o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 811 
68

 Reorganizační plán má stanoveny povinné obsahové náležitosti, přičemž při jeho sestavování musí být 

respektována reálnost jeho splnění. Především je tedy nutnost rozdělit věřitele do skupin a stanovit, 

jak bude v rámci které skupiny uspokojování pohledávek probíhat, popř. které závazky bude dlužník 

mít po skončení reorganizace, dále stanovit způsob průběhu reorganizace, dispoziční oprávnění 

k majetkové podstatě, podmínky provozu dlužníkova podniku včetně možných osob, které se budou 

na financování reorganizace podílet, a otázky zaměstnanců. 
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cokoli v rámci OZ a Obch. Z., s tím že to podléhá schválení soudu. Přednostní právo 

sestavení reorganizačního plánu má dlužník, i když návrh na povolení reorganizace 

podal přihlášený věřitel spolu s návrhem reorganizačního plánu (§ 339 IZ). 

 

 Jednotlivé způsoby provedení reorganizace uvádí demonstrativní výčet v 

ustanovení § 341 IZ, přičemž je výslovně stanovena možnost jejich vzájemné 

kombinace. Všechna tato řešení mají jediný a hlavní cíl, a to maximální možný výtěžek 

pro věřitele. Je víc než pravděpodobné, že zájem věřitelů nebude sledovat co 

nejefektivnější další pokračování činnosti dlužníka, nýbrž bohužel právě co nejvyšší 

výtěžek pro ně. Ti se tak budou snažit především uspokojit své momentální či 

krátkodobé zájmy v podobě úhrady pohledávek, méně již zájmy dlouhodobé na budoucí 

spolupráci. Proto je tady na místě nezávislá dozorová funkce insolvenčního soudu a 

správce, která by měla tyto všechny okolnosti vždy důkladně prověřovat.
69

 

 

 Předkladatel
70

 reorganizačního plánu je povinen vypracovat tzv. zprávu  

o reorganizačním plánu, která obsahuje samotný reorganizační plán a jeho zhodnocení. 

Zpráva se předkládá věřitelům ke schválení. Hlasovat o přijetí zprávy lze i mimo schůzi 

věřitelů, a to pouze písemně s ověřeným podpisem, zasláním přípisu insolvenčnímu 

soudu s označením „hlasovací lístek“ (§ 346 odst. 1 a 2 IZ). 

 

 Hlasování věřitelů se uskutečňuje v jednotlivých skupinách věřitelů, přičemž 

návrh je přijatý, vysloví-li se pro jeho přijetí nadpoloviční většina věřitelů této skupiny, 

počítáno dle jmenovité hodnoty pohledávek. (citace: v případě hlasování ve skupině 

společníků nebo členů dlužníka, je návrh přijat nadpoloviční většinou těchto společníků 

nebo členů; v případě hlasování u dlužníka se základním kapitálem je potřeba dle jejich 

podílů více než dvě třetiny základního kapitálu (§ 347 odst. 2 IZ). Po proběhlém 

hlasování věřitelů schvaluje reorganizační plán insolvenční soud pokud je v souladu se 

zákonem, byl přijat v každé skupině věřitelů,
71

 žádný věřitel nebude z něho uspokojen 

                                                 
69

 v rámci schvalování reorganizačního plánu insolvenčním soudem a posuzování podmínek podle § 348 

odst. 2 IZ. Insolvenční soud může i přes nesouhlas většiny věřitelů přijat reorganizační plán nebo i 

naopak navzdory souhlasu věřitelů odmítnout reorganizační plán 
70

 bez ohledu na to zda je jím dlužník, věřitel či jiná pověřená osoba 
71

 výjimka uvedena v § 348 odst. 2 IZ 
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méně než by byl z konkursu (tzv. test nejlepšího zájmu),
72

 k věřitelům, kteří s tímto 

plánem nesouhlasili, není nespravedlivý, popřípadě že tento nepovede k dalšímu úpadku 

nebo likvidaci dlužníka, není-li likvidace reorganizací předpokládána. 

 

 Odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení reorganizačního 

plánu může podat pouze dlužník, který hlasoval proti jeho přijetí. V případě zamítnutí 

reorganizačního plánu soudem pro nesplnění některé ze zákonných podmínek mohou 

proti tomuto rozhodnutí podat odvolání dlužník a věřitelé, kteří hlasovali pro jeho 

přijetí. 

 Nabytím účinnosti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu insolvenčním 

soudem nabývá také účinnost reorganizační plán. Od tohoto okamžiku je dlužník 

omezen v dispozici se svým majetkem podle reorganizačního plánu, zásadně se 

obnovuje též činnost a výkon funkce valné hromady, resp. členské schůze. V případě 

omezení dlužníkových dispozic vykonává namísto něj tato práva insolvenční správce. 

Věřitelský výbor si může předem v reorganizačním plánu vyhradit zásadní úkony, ke 

kterým je potřeba jeho předběžného souhlasu (§ 355 odst. 2 IZ). Není-li stanoveno 

jinak, zanikají účinností plánu i práva všech dosavadních věřitelů i práv třetích osob 

k majetku dlužníka (§ 356 odst. 1 a 2 a 359 IZ), Účinnosti reorganizačního plánu se 

stávají tedy věřiteli pouze ti označení v reorganizačním plánu. Nedotčena zůstávají 

práva věřitelů vůči dlužníkovým ručitelům a spoludlužníkům však zůstávají. Pokud 

bychom chtěli přirovnat reorganizační plán k občanskoprávním institutům, nejvíc se 

shoduje se svými účinky s institutem dohody o narovnání. 

  

 Na základě informací od IS a dlužníka kontroluje věřitelský výbor průběh 

reorganizace, přičemž odstranění případných nedostatků je oprávněn navrhnout 

insolvenčnímu soudu. 

 Ideálním ukončením reorganizace může nastat splněním jejího účelu nebo 

zrušením pro nesplnění účelu.
73

 Pozitivní možností skončit reorganizaci je pak splnění 

                                                 
72

 RICHTER, Tomáš: Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2. část, Právní rozhledy, 2008, č. 14 
73

 Zrušit reorganizační plán, lze pokud – dosáhl-li některý věřitel zvláštní výhody oproti jiným věřitelům, 

nebo byl-li dlužník či člen jeho statutárního orgánu odsouzen v období 3 let od nabytí účinnosti plánu 

pro trestný čin, kterým dosáhl schválení tohoto plánu nebo podstatně zkrátil věřitele. Takovým 

zrušením se reorganizace fakticky vrací do fáze před schválením reorganizačního plánu, práva věřitelů 

se vrací do původní podoby, ovšem práva věřitelů a třetích osob založená takto zrušeným plánem 
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reorganizačního plánu. Jeho splnění vezme insolvenční soud na vědomí usnesením a 

rozhodne o odměně insolvenčního správce, jeho nákladech a zprostí ho funkce. 

 

5.2.2 Oddlužení 

 

Institut oddlužení řeší úpadek dlužníka nepodnikatele,
74

 přičemž zákonodárce výslovně 

nestanovil, zda se jedná o fyzickou, či právnickou osobu.
75

 Ustanovení § 389 a násl. IZ 

svědčí o záměru zákonodárce připravit podmínky pro oddlužení fyzických osob.
76

 

Oproti řešení úpadku konkursem úprava oddlužení přináší možnost dlužníkovi zbavit se 

svých dluhů a začít znovu. Skutečnost, že se dlužník rozhodl přiznat svůj osobní 

bankrot, je jakýmsi projevem dobré vůle, že chce své pohledávky splatit. Přiznává svůj 

majetek a po stanovenou dobu jeho příjmy slouží k splácení pohledávek. 

  

 Oddlužení je stručně řečeno možností dlužníka nepodnikatele řešit svůj úpadek 

sanační formou při uspokojení zásadně nejméně 30% výše přihlášené pohledávky, 

přičemž neuspokojené pohledávky nebo jejich části zanikají. Konkursní řízení by bylo 

pro fyzické osoby nevýhodné, jejich majetek by byl zpeněžen a navíc by mu zůstali 

neuspokojené dluhy. 

 Návrh na povolení oddlužení podává jedině dlužník (§ 389 odst. 1 IZ). Pokud 

insolvenční návrh podává sám, je povinen spojit s ním návrh na oddlužení. Podá-li 

insolvenční návrh na dlužníka jiná osoba, může dlužník do 30 dnů od jeho obdržení 

návrh na oddlužení doložit. Náležitostmi návrhu na oddlužení jsou dle § 391 IZ 

označení dlužníka, jeho předpokládané příjmy na následujících 5 let a údaje o příjmech 

                                                                                                                                               
nejsou dotčena. Druhou možností zrušení je přeměna reorganizace v konkurs. Dle § 363 IZ tak 

insolvenční soud rozhodne o přeměně na konkurs z důvodu návrhu dlužníka, pokud ve lhůtě nebyl 

předložen reorganizační plán nebo tento nebyl po uplynutí takové lhůty schválen, dále z důvodu 

neplnění povinností dlužníkem, či pokud dlužník v průběhu reorganizace přestal podnikat (být 

podnikatelem je základní podmínka reorganizace). O přeměně reorganizace v konkurs nemůže 

insolvenční soud rozhodnout, pokud již reorganizační plán byl v podstatných bodech splněn 
74

 vyloučení podnikajících osob z oddlužení nebylo v původním záměru tak striktní, počítalo se 

s oddlužením i u drobných podnikatelů, zejména živnostníků. Kotoučová, Jiřina, Zákon o úpadku a 

způsobech jeho řešení, Komentář, 2010, Praha: C. H. Beck, str. 924 
75

 KAVAN, Petr, Malé zamyšlení a několik výkladových poznámek k institutu oddlužení, Právní rozhledy 

2007, č. 2,  
76

 KOZÁK, Jan; BUDIN, Petr; DADAM, Alexandr, Insolvenční zákon a předpisy související, komentář, 

Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 563. 
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za předchozí 3 roky, přičemž dalším ze znaků tohoto návrhu je jeho formálnost, neboť 

tento lze podat pouze na předepsaném formuláři. 

 Nezbytnou přílohou návrhu na oddlužení je písemný souhlas nezajištěného 

věřitele
77

 v případě, že tento má být uspokojen v míře nižší než je 30% jeho 

pohledávky, a dále aktuální
78

 seznam dlužníkova majetku. V případě nemovitostí a 

majetku sloužícího k zajištění pohledávky je nutný znalecký odhad ceny. 

 V případě, že se třetí osoba zaváže být dlužníkovým spoludlužníkem či 

ručitelem, musí návrh na povolení oddlužení taktéž podepsat. Návrh rovněž podepisuje i 

manžel/ka dlužníka, ke kterému musí být připojen výslovný souhlas s oddlužením, a to 

tehdy, když by oddlužením mohl být dotčen majetek z nevypořádaného SJM nebo 

rozsah dlužníkových vyživovacích povinností. I tyto podpisy musí být úředně ověřeny. 

 Dlužník může až do rozhodnutí o schválení oddlužení vzít svůj návrh zpět, 

přičemž zpětvzetí návrhu již nelze odvolat (§ 394 IZ). Do konce března 2011 obsahoval 

IZ také ustanovení právní fikce zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení při neúčasti na 

schůzi věřitelů podle § 399 odst. 1 IZ.
79

 V případě schválení návrhu na oddlužení 

soudem vydá insolvenční soud usnesení o povolení oddlužení.  

 

Jednou z podmínek povolení oddlužení je vzhledem k jeho specifické podobě, 

kdy neuspokojené pohledávky či jejich části posléze zanikají, kritérium poctivosti,
80

 a to 

z důvodu nemožnosti zneužívat tento institut k účelovému zbavování se pohledávek. 

V případě, že insolvenční soud shledá tento nepoctivý záměr, návrh zamítne. Znakem 

nepoctivého záměru může být skutečnost, že ohledně dlužníka nebo jeho spřízněné 

osoby
81

 probíhalo v posledních 5 letech insolvenční řízení
82

, nebo též pokud 

v posledních 5 letech byl pravomocně odsouzen pro trestný čin majetkové nebo 

hospodářské povahy. 

  

                                                 
77

 tento souhlas musí obsahovat nejnižší přípustnou hodnotu plnění od dlužníka; podpis věřitele musí být 

úředně ověřen 
78

 v případě že již seznam majetku dlužník dříve předložil v souvislosti s insolvenčním návrhem 
79

 Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2010 zrušil tuto právní fikci zpětvzetí návrhu na oddlužení 

s odůvodněním, že nejde o pouhý procesní úkon, kterým účastník disponuje řízením, ale má zásadní 

hmotněprávní důsledky pro dlužníka i věřitele (následné prohlášení konkursu) 
80

 KRČMÁŘ, Zdeněk, Nový insolvenční zákon urychlí úpadek drobných podnikatelů, Konkursní noviny, 

2007, č. 9 
81

 zákonný zástupce, statutární orgán, člen kolektivního statutárního orgánu § 395 odst. 3 IZ 
82

 přičemž nepoctivost je posuzována v závislosti na výsledku proběhlého insolventního řízení 
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 Klasickým způsobem oddlužení je zpeněžení majetku dlužníka. Odchylkou je 

ovšem skutečnost, že majetek nabytý dlužníkem po nabytí účinnosti schválení 

oddlužení nenáleží do majetkové podstaty. 

 Druhou možností řešení oddlužení je dle § 398 odst. 2 oddlužení plněním 

splátkového kalendáře, a to po dobu 5 let. Během této doby je dlužník povinen splácet 

ze svých příjmů nezajištěným věřitelům částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto 

příjmů mohou být v exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.
83

 Částka (určená 

procentem z celkového příjmu), která půjde z příjmů dlužníka na konkrétní pohledávku 

věřitele, je určena v rozhodnutí o schválení oddlužení. 

 

 O způsobu oddlužení rozhodnou nezajištění věřitelé
84

 na schůzi věřitelů nebo 

mimo ni, a to i před podáním návrhu na oddlužení nebo insolvenčního návrhu tehdy, 

pokud měli možnost seznámit se dostatečně s informacemi nutnými pro schválení 

oddlužení.  

 Námitky proti způsobu oddlužení mohou věřitelé uplatnit pouze do konce 

schůze věřitelů rozhodující o způsobu oddlužení, popř. do 10 dnů poté od zveřejnění 

hlasování mimo schůzi insolvenčním soudem (§ 399 odst. 3). Obdobně insolvenční 

správce je povinen upozornit na skutečnosti odůvodňující zamítnutí oddlužení, a to do 

konce schůze věřitelů, popř. do 3 dnů od zveřejnění výsledků hlasování věřitelů mimo 

schůzi. 

Insolvenční zákon nevylučuje také možnost kombinace obou způsobů řešení 

oddlužení. V případě uspokojování zajištěných věřitelů při řešení oddlužení formou 

plnění splátkového kalendáře. V tomto případě se zajištění věřitelé nejprve uspokojí 

z výtěžku zpeněžení zajišťovacích hodnot, a to obdobně jako v případě konkursu. 

Ostatní pohledávky se pak uspokojí v rámci splátek. 

 O tom, zda insolvenční soud oddlužení schvaluje, včetně způsobu jeho průběhu, 

rozhodne soud dle § 404 IZ neprodleně po skončení jednání o námitkách věřitelů, resp. 

pokud nebyly podány neprodleně po lhůtě pro jejich podání. Nabytím právní moci 

                                                 
83

 pohledávky na výživné, ze škody z ublížení na zdraví, ze škody způsobené trestným činem, na daních a 

poplatcích, na pojistných odvodech, na náhradách mzdy, a to v celkové možné výši 2/3 z čistého 

příjmu dlužníka 
84

 podle § 402 IZ má právo hlasovat o způsobu oddlužení pouze nezajištěný a řádně přihlášený věřitel; 

právo hlasovat nemá zajištěný věřitel ani v rozsahu, ve kterém jeho pohledávka přesahuje hodnotu 

zajišťující a dále toto právo nemá rovněž osoba blízká dlužníka nebo osoba tvořící s dlužníkem 

koncern 
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rozhodnutí o schválení se ruší dispoziční omezení dlužníka vzniklé před jeho vydáním. 

Výjimkou v dispozici s majetkem je majetek sloužící k zajištění pohledávek. Tento je 

insolvenční správce povinen zpeněžit a z výtěžku uspokojit zajištěné věřitele, přičemž 

rovněž zde platí obdobně pasáž o zpeněžování a úhradě zajištěných pohledávek 

v konkursu. 

 Pokud insolvenční soud oddlužení neschválí, zamítne jej a zároveň rozhodne  

o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem § 405 odst. 2 IZ. Proti rozhodnutí o 

zamítnutí oddlužení je přípustné odvolání pouze ze strany dlužníka. 

 

 O přezkoumání pohledávek platí obdobně totéž co u konkursu, ovšem 

s odchylkami. Důležitým rozdílem je možnost dlužníka popřít pohledávku 

nezajištěného věřitele, přičemž toto popření má stejnou váhu, jako kdyby tak učinil 

insolvenční správce. V případě vykonatelné pohledávky pak lze uplatnit pouze 

skutečnosti, které jsou i důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí, tedy že pohledávka 

je promlčená nebo zanikla § 410 IZ. Byla-li některá z pohledávek popřena, hradí 

dlužník splátky dle schváleného splátkového kalendáře namísto této splátky k rukám 

insolvenčního správce. Ten je poté vyplatí v případě kladného výsledku incidenčního 

sporu věřiteli. V případě nezjištění pohledávky poté takto získanou částku insolvenční 

správce rozdělí rovnoměrně mezi ostatní věřitele jako mimořádnou splátku (§ 411 odst. 

2 IZ). 

 Povinnosti dlužníka je po dobu oddlužení, které může trvat již zmíněných 5 let, 

povinen zejména a) vykonávat výdělečnou činnost, b) mimořádné příjmy
85

 použít jako 

mimořádnou splátku, c) informovat o změně bydliště, d) předkládat přehledy příjmů, e) 

nezatajovat žádný ze svých příjmů, f) nezvýhodňovat věřitele
86

 a g) nepřijímat další 

závazky, které by nemohl splnit. 

  

 V případě řádného splnění podmínek schváleného oddlužení dlužníkem 

rozhodne insolvenční soud usnesením, proti kterému není odvolání přípustné, o vzetí 

této skutečnosti na vědomí. Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí tak insolvenční 

                                                 
85

 zpeněžení dědictví, darů apod., kdy případné odmítnutí takového příjmu je  
86

 zde i pod sankcí naplnění trestného činu dle §256a TZ zvýhodňování věřitele 
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řízení končí. Současně insolvenční soud dle § 413 IZ rozhodne o odměně insolvenčního 

správce
87

, jeho nákladech
88

 a zprostí ho funkce. 

 Dle § 414 IZ soud dlužníka, který splnil řádně a včas podmínky oddlužení, na 

jeho návrh osvobodí od placení těch částí pohledávek, které dosud nebyly splaceny. 

Zajímavostí je, že tímto způsobem zanikají i ty pohledávky, které nebyly do 

insolvenčního řízení přihlášeny, popř. se k nim nepřihlíželo. Zde je na místě úvaha o 

míře zásahu soudu takovýmto rozhodnutím do práv třetích osob. Jedná se však i v tomto 

případě o jasné dodržení již zmíněné zásady vigilantibus iura skripta sunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87

 odměnu insolvenčního správce hradí dlužník průběžně formou měsíčních splátek k rukám správce; 

DEUTSCH, Erich. : Odměna a způsob určení některých hotových výdajů insolvenčního správce a 

dalších správců, Konkursní noviny, 2008, č. 19. 
88

 náklady oddlužení hradí dlužník pravidelně formou měsíčních záloh, jež jsou konečně zúčtovány 

v rozhodnutí o splnění oddlužení; v případě nedoplatku se rozdíl hradí správci z rozpočtu 

insolvenčního soudu 
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5. Odlišnosti nebo společné instituty české a slovenské úpravy 

insolvenčního práva 

 
 Předchůdcem obou současných právních úprav byl prakticky totožný zákon o 

konkurzu a vyrovnání, resp. o konkurze a vyrovnaní z roku 1991. V současnosti jsou 

společným základem obou úprav zejména směrnice Evropských společenství
89

  

a Nařízení Rady ES č. 1346/2000. 

 

 Slovenský zákon o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. řeší definici 

úpadku v ustanovení § 3. Shodně s českou úpravou jsou pro úpadek dle odstavce 1 

předvídána dvě kritéria – kritérium platební neschopnosti a kritérium předlužení. 

Významným rozdílem oproti české úpravě je pak věta druhá odst. 1, která zakládá fikci 

dlužníkova úpadku v případě, když dlužník podá sám návrh na vyhlášení konkursu nebo 

na povolení restrukturalizace. Toto ustanovení významně, oproti české úpravě, posiluje 

dispoziční zásadu ve prospěch dlužníka, neboť tento nemusí čekat na naplnění 

zákonných kritérií úpadku, popřípadě hrozícího úpadku, ale může řešit svou situaci dle 

zákona v jakékoliv situaci. Ačkoliv z hlediska praktického se málokterý dlužník 

dobrovolně nechá prohlásit úpadcem. Naskýtá se otázka, co když je to pro „dlužníka“ 

výhodnější? V takovém to případě je dle slovenského Trestného zákona č. 300/2005 

Z.z., úmyslně způsobený úpadek trestním činem (§ 227 podvodný úpadek a § 228 

zaviněný úpadek). 

 

 Platební neschopnost je v ZoKaR specifikována v ustanovení § 3 odst. 2. Na 

rozdíl od české právní úpravy je konstrukce posuzování úpadku s platební neschopností 

odlišná. Platební neschopnost jako pojem je na Slovensku jedinou nutnou podmínkou. 

Podmínky nutné splnit kumulativně podle české úpravy (§ 3 odst. 1 IZ) jsou již 

v ZoKaR obsaženy v platební neschopnosti
90

. V zásadě ovšem zákon stejně jako česká 

právní úprava požaduje naplnění základních skutečností – mnohost věřitelů a závazky 

alespoň 30 dní po lhůtě splatnosti. 

                                                 
89

 Směrnice ES 98/26, 2001/24, 2001/17, 2002/47 
90

 podrobnosti o způsobu určení platební neschopnosti jsou upraveny v § 1 Vyhlášky ministerstva 

spravedlnosti SR č. 643/2005 Z. z. 
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 V případě podmínky mnohosti věřitelů slovenský ZoKaR definuje mnohost jako 

„více než jednoho věřitele“.
91

 Slovenská úprava je jednoznačnější a preciznější, neboť 

český výraz více věřitelů se může setkat s výkladovými komplikacemi, kdy je sporné, 

zda se za více věřitelů považují již dva.
92

 Stejným způsobem pak ZoKaR řeší i mnohost 

pohledávek, když podmínkou je „víc než jeden peněžitý závazek“. Zde pak nastává 

obdobný výkladový problém v rámci české úpravy, která vyžaduje „peněžité závazky“. 

V tomto případě tak můžeme posupovat analogicky jako v případě mnohosti věřitelů a 

k naplnění předpokladu postačí závazky alespoň dva. 

Slovenská úprava řeší problém obcházení zákona s mnohostí věřitelů přímo 

v ustanovení o platební neschopnosti § 3 ZoKaR, když za jednu pohledávku jsou 

považovány všechny pohledávky jednoho dlužníka v období 90 dnů před podáním 

návrhu. Slovenská úprava je tak mírnější co do délky doby podstatné pro oprávněnost 

druhého věřitele, který nabyl pohledávku cesí. 

 

 V případě kritéria úpadku předlužením jsou základní požadavky shodné s českou 

úpravou – mnohost věřitelů a hodnota splatných závazků přesahující hodnotu 

dlužníkova majetku. ZoKaR tak výslovně nepočítá s budoucími výnosy dlužníkova 

podnikání, na druhou stranu lze souhlasit s mírnější slovenskou konstrukcí kalkulující 

jen se splatnými, nikoliv všemi, pohledávkami. V celkovém náhledu se tak klad (pouze 

splatné závazky) i zápor (zřetel pouze na aktuální majetek) vyrovnají. 

 Ostatní kritéria obsažená v české úpravě slovenská úprava neobsahuje. U 

hrozícího úpadku ZoKaR podává jakési doporučující opatření přijmout vhodné a 

přiměřené opatření pro jeho odvrácení (§ 4 odst. 1 ZoKaR). Vzbuzuje to dojem úpravy 

protější a ne tolik propracovanou, ač v některých ohledech interpretačně jednoznačnější, 

než je úprava česká. 

 

Jedním z podstatných rozdílů v rámci prohlašování konkursu v obou úpravách je 

způsob a proces vlastního rozhodnutí soudu o úpadku a konkursu. Zatímco v rámci 

úpravy ZoKV splývalo rozhodnutí o prohlášení úpadku a konkursu v jedno, v nové 

                                                 
91

 srov. § 3 odst. 1 IZ „více věřitelů“ 
92

 V rámci českého práva tuto otázku již řešil Nejvyšší soud v rámci rozhodnutí ve věci 29 Odo 

1121/2004, kdy dospěl k závěru, že dlužník musí mít alespoň dva různé věřitele. V případě solidárních 

věřitelů v rámci jednoho závazku není tato podmínka splněna. 
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úpravě se jedná o rozhodnutí zásadně
93

 odlišná. Toto zdvojení rozhodování je dáno 

především celkovou koncepcí nové úpravy, kdy konkurs již není jediným preferovaným 

způsobem řešení úpadku, nýbrž jen jednou z možností. A je toliko právě na věřitelích 

dlužníka, aby svým názorem podstatně ovlivnili způsob řešení jeho úpadku. Z tohoto 

důvodu je tedy dle IZ nutné, aby insolvenční soud nejprve svým rozhodnutím 

konstatoval úpadek a poté teprve řešil, jak tento úpadek bude řešen.  

Konkursní řízení na Slovensku je samostatným řízením, které se rozčleňuje do 3 

stádií: - začátek řízení (od podání návrhu na soud po začátek konkursního řízení nebo 

odmítnutí návrhu)
94

, - začátek konkursního řízení (končí vyhlášením konkursu nebo 

zastavením konkursního řízení při osvědčení platební schopnosti dlužníkem nebo 

zastavením pro nedostatek majetku), - samotný konkurs (plyne od vyhlášení konkursu 

po jeho zrušení). 

 

 Jedním z cílů nové úpravy bylo i posílení pozice věřitelů.
95

 Toto je patrno 

například ze skutečnosti, že mnohé úkony insolvenčního správce jsou nově předmětem 

nutného souhlasu věřitelského výboru, zatímco v rámci úpravy předchozí postačovalo 

pouze vyjádření výboru věřitelů.  

 V rámci fáze konkursu nenajdeme v obou úpravách podstatné odchylky. Pořadí 

uspokojování pohledávek v obou případech preferuje nutně uspokojované pohledávky a 

pohledávky, na nichž lpí vysoký zájem společnosti na jejich co nejrychlejším 

uspokojení.
96

  

 

Obdobným institutem reorganizace je ve slovenské úpravě ZoKaR institut 

restrukturalizace. Pokud bychom měli přirovnat slovenskou úpravu restrukturalizace 

k současné i předchozí úpravě české, byla by jakýmsi hybridem mezi oběma, přičemž, 

jak bylo již zmíněno v úvodu této práce, společným rysem úprav dle IZ i ZoKaR jsou 

směrnice Evropské unie a z nich plynoucí podobné schéma průběhu restrukturalizace. 

                                                 
93

 výjimkou může být spojení rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o prohlášení konkursu dle § 148 IZ 
94

 Soud se zabývá jen tím, zda jsou splněny formální náležitosti návrhu, v případě zjištění vad soud 

nevyzývá k jejich odstranění, ale bez dalšího takovýto návrh odmítne; musí tak udělat do 15 dnů od 

podání návrhů; proti usnesení o odmítnutí není přípustné odvolání (§ 198 odst. 1 ZoKaR) 
95

 KRČMÁŘ, Zdeněk, Nový insolvenční zákon urychlí úpadek drobných podnikatelů, Konkursní noviny, 

2007, č. 9. 
96

 pohledávky z pracovněprávních vztahů, pohledávky na výživném apod. 
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Zajímavou odlišností je vypracovávání posudku o možnosti restrukturalizace 

insolvenčním správcem (§ 108 a násl. ZoKaR), když tento posudek a jeho vypracování 

je nutným podkladem pro zahájení restrukturalizace. Povolení restrukturalizace se 

rovněž jako v IZ váže na podmínku statusu dlužníka jako podnikatele a v neposlední 

řadě i na test nejlepšího zájmu. Tato kritéria zpracovává správce v rámci posudku o 

vhodnosti restrukturalizace. 

Další fází je ovšem restrukturalizace podobná více zaniklému českému institutu 

vyrovnání, když dispoziční účinky na rozdíl od IZ nenáleží v převážné míře dlužníkovi, 

nýbrž správci, který je přinejmenším schvaluje (§ 98 ZoKaR). Odchylkou od vyrovnání 

je ovšem možnost dlužníka podat návrh na prohlášení konkursu během řízení o 

restrukturalizaci.
97

 Stejně tak proces přihlašování věřitelů jejich pohledávek je obdobný 

spíše průběhu vyrovnání než reorganizaci. 

Co se týče dispozičních úkonů dlužníka s majetkem během restrukturalizace, 

míra jeho svobody není na takové úrovni jako v případě reorganizace, neboť správce dle 

§ 129 odst. 1 ZoKaR „…vykonává dohled nad podnikáním dlužníka…jako během 

konkursu…“ Ačkoliv naproti tomu některé úkony (nejen dohledu) jsou v souladu 

s reorganizací svěřeny věřitelským orgánům (§ 130 ZoKaR).  

 

Obdobou českého reorganizačního plánu je restrukturalizační plán dle § 132 a 

násl. ZoKaR. Jeho obsahem je mimo jiné i určení způsobů restrukturalizace, jež jsou 

prakticky totožné s úpravou dle IZ. Proces schvalování tohoto plánu je rovněž velmi 

podobný procesu přijímání reorganizačního plánu, když nejprve v rámci jednotlivých 

věřitelských skupin
98

 hlasují o přijetí věřitelé, poté soud. V případě zamítnutí potvrzení 

restrukturalizačního plánu soudem tento stejným usnesením prohlásí na dlužníka stejně 

jako v případě reorganizace konkurs (§ 154 odst. 3 IZ). 

Výsledek restrukturalizace je rovněž téměř totožný s reorganizací dle IZ, 

přičemž stejně jako v případě reorganizace na rozdíl od vyrovnání pohledávky nebo 

jejich části zanikají dnem nabytí účinků restrukturalizačního plánu,
99

 nikoliv až 

skončením restrukturalizace. 
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 § 117 ZoKaR a contrario k § 52 odst. 2 písm. d)  ZoKV 
98

 dle § 137 ZoKaR se jedná o 3 – věřitelů zajištěných, nezajištěných a společníků 
99

 zde dle § 155 odst. 1 ZoKaR okamžikem zveřejnění usnesení o potvrzení plánu 
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Ve slovenském případě těžiště činností během restrukturalizace je spatřováno 

zejména v činnosti a dohledu správce,
100

 zatímco v úpravě české toto těžiště spočívá 

zejména na bázi spolupráce či pomyslné dohody mezi dlužníkem a věřiteli.
101

 V české 

úpravě je tak dána větší možnost svobodného řešení dané situace hlavními aktéry, tedy 

dlužníky a věřiteli na podkladě zákona, kdežto v úpravě slovenské je to především 

správce, soud a teprve poté věřitelé s dlužníkem, kdo o otázkách průběhu řízení 

primárně rozhoduje. 

 

Ve slovenském ZoKaR je konstrukce oddlužení značně odlišná od české úpravy, a to již 

svým rozsahem obsahujícím všeho všudy 6 paragrafů. Institut oddlužení není ve 

Slovenské republice samostatným způsobem řešení úpadku, jak je tomu v ČR, nýbrž 

jedná se pouze o možnost dlužníka fyzické osoby
102

 navrhnout soudu zrušení 

nesplacených pohledávek po některém ze skutečných způsobů řešení úpadku. O této 

možnosti musí být dlužník již v rámci konkursu poučen, neboť tento návrh může podat 

pouze do okamžiku zrušení konkursu. 

 V případě povolení oddlužení je poté dlužník povinen dle § 168 ZoKaR po dobu 

3 tzv. zkušebních roků po skončení konkursu odvádět správci 70% čistého příjmu. 

Správce z tohoto výtěžku odečte svou odměnu a zbytek rozvrhne mezi věřitele. Po 

skončení tříletého zkušebního období pak soud rozhodne o oddlužení, kterým dle § 171 

odst. 2 ZoKaR nesplacené části pohledávek zanikají. 

 Z hlediska české úpravy se tak jedná o velice zajímavou konstrukci, kdy ve své 

podstatě jde o kombinaci dvou českých způsobů oddlužení dle IZ. Nutno ovšem dodat, 

že takto pojaté oddlužení je značně tvrdší, než v případě IZ. Je třeba si totiž uvědomit, 

že dlužník nejprve v rámci konkursu prakticky přijde o veškerý svůj majetek a poté 

ještě další tři roky odevzdá 70% svého čistého příjmu. Takovéto pojetí může být pro 

takovou osobu velmi těžké, až likvidační.
103

 Naproti kombinace obou možností 

v případě české úpravy by měla respektovat konkrétní podmínky dlužníka a požadavky 

věřitelů. 
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 RICHTER, Tomáš, Slovenská rekodifikace insolvenčního práva: několik lekcí pro Českou republiku (a 

jedna sázka na divokou kartu), http://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/1875/lang/cs 
101

 hmotným zachycením oné dohody mezi dlužníkem a věřiteli je právě reorganizační plán 
102

 tedy nikoliv právnické osoby a zároveň nejen nepodnikatele, jak je tomu v IZ 
103

 zde pod pojmem likvidační je nutno chápat likvidaci psychickou a sociální, nikoliv fyzickou, jak je 

tomu u právnických osob 



44 

 

Závěr 
 

Z  rámcového hlediska lze říci, že insolvenční právo je dynamický obor. Cílem 

insolvenčního zákona není poškodit nebo omezit věřitele, ale najít takové řešení 

úpadku, které je ekonomicky výhodné a pokud je to možné, aby nebylo likvidační. 

Omezení věřitelů je možné jen, je-li to nezbytné pro splnění účelu zákona.  

 

Předmětem této práce bylo přiblížit postavení věřitele v jednotlivých stádiích 

insolvenčního řízení, především jejich pravomoc, kterou mají k dispozici pro 

uspokojení své pohledávky. Věřitelé mohou samotné insolvenční řízení a uplatnění své 

přihlášené pohledávky ovlivnit svou aktivitou, případně neaktivitou, respektováním 

zákonných postupů, využíváním svých práv dle IZ, dohledem nad subjekty 

insolvenčního řízení, svými návrhy, podněty a připomínkami v průběhu insolvenčního 

řízení.  

Věřitelé svůj vliv uplatňují nejefektivněji v rámci věřitelských orgánů, těmi jsou 

schůze věřitelů, věřitelský výbor, resp. prozatímní věřitelský výbor, resp. zástupce 

věřitelů, kterým IZ přiznává specifické pravomoci a oprávnění ve vztahu 

k insolvenčnímu správci, insolvenčnímu soudu i dlužníku sloužící k ovlivnění průběhu 

insolvenčního řízení. Významní změnou je v IZ právě přímý vliv věřitelů na výběr 

řešení dlužníkova úpadku a následně podle mého názoru také vliv na zpeněžení 

majetkové podstaty. S posilováním pravomocí věřitelů jde ruka v ruce také posilování 

jejich odpovědnosti, čemu se není vůbec co divit, jde přece o jejich majetek. Z praxe je 

však patrné, že v mnohých případech jsou věřitelé pasivní, nemají zájem účastnit se ve 

věřitelských orgánech už jenom z důvodu, že vidí věřitelé, kteří mají mnohem vyšší 

pohledávky za dlužníkem a jejich možná i přehnanou aktivitu k jejich uspokojení. Tady 

by měla být na místě činnost IS, který by měl dohlédnout proti zvýhodňujícím zásahům 

věřitelů. 

Celkem prostou radou pro věřitele je vyhnout se pozici být věřitelem. 

V obchodních a celkově společenských vztazích to samozřejmě takové jednoduché 

nebude, proto pak věřiteli zůstává možnost dostatečného zajištění své pohledávky a 

současně také prevence ve formě zákonného prověřování svého budoucího „dlužníka“. 
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Abstrakt 
 

Tématem diplomové práce je postavení věřitele v insolvenčním řízení. Cílem 

této práce je nejen přiblížit postavení věřitele jako jedince nebo jako součást 

věřitelského orgánu, ale také poukázání na významné změny, kterými byl insolvenční 

zákon novelizován. Tyto změny především posílily statut věřitele v insolvenčním řízení 

při uplatňování pohledávky i při kontrole řízení. 

 

Diplomová práce je rozdělena do 5 kapitol, v rámci kterých jsou samostatné 

podkapitoly věnující se konkrétním tématům.  První kapitola je představením samotné 

úpravy insolvenčního práva.  

Druhá kapitola rozebírá účast věřitele v insolvenčním řízení především 

z pohledu zákonné podmínky mnohosti věřitelů v podkapitole 2.1. Následuje 

podkapitola 2.2, která přibližuje počátek insolvenčního řízení, tedy podání 

insolvenčního návrhu. V rámci této kapitoly je proveden také exkurz do ustanovení o 

moratoriu, které zajišťuje ochranu dlužníka. Část 2.3 se zabývá uplatňováním 

pohledávek a na základě toho jejich rozdělením. Podkapitola 2.4 se věnuje problému 

přezkoumávání a popíraní pohledávek. Poslední podkapitola 2.5 je adresovaná 

incidenčním sporům a incidenční žalobě.   

Třetí kapitola je rozdělena do dvou částí, které přibližují především pravomoc 

dvou základních věřitelských orgánů – schůze věřitelů a věřitelského výboru. Poslední 

podkapitola této části 3.2.3 se koncentruje na problém dominantního věřitele ve 

věřitelském orgánu, který byl řešen v České republice významným judikátem. 

 Předposlední čtvrtá kapitola je členěna podle způsobů řešení úpadku dle 

insolvenčního zákona. Podrobněji jsou na úkor konkursu rozebrány instituty 

reorganizace a oddlužení.  

Poslední kapitola tvoří exkurz do slovenského insolvenčního práva spojená se 

základní komparací institutů českého insolvenčního práva a postavení věřitele. 

I když se nové insolvenční právo v České republice a také na Slovensku 

v podstatě uplatňuje ne příliš dlouhou dobu a časem se objevují i nedostatky v zákoně, 

lze říci, že pro věřitele je insolvenční zákon jen přínosem a účinným prostředkem pro 

uspokojení svých práv. 
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Summary 
 

The subject of thesis is “The position of the creditors in the insolvency 

proceedings”. The purpose of my thesis is not only to bring the position of creditors as 

individuals or as part of the creditor body, but also notice the significant changes which 

the bankruptcy law was amended. These changes especially strengthened the status of 

creditors in exercise of claim in insolvency proceedings and in the control of procedure. 

 The thesis is composed of five chapters, each of them are divided to parts, 

which attend to particular theme.  The first chapter is the introduction of its own rules of 

insolvency law.  

The second chapter examines the participation of creditors in insolvency 

proceedings, especially in view of the statutory condition - multiplicity of creditors in 

the part 2.1. Following the part 2.2 approximates the beginning of the insolvency 

proceedings then the notice of insolvency proposal. In this chapter also made an 

excursion to the provisions about the moratorium, which ensures the protection of the 

debtor. Part 2.3 is concerned with exercise of claims and on the grounds of that with 

their dividing. Part 2.4 deals with the problem deliberation and negation of claims. The 

last part 2.5 is address to incidental disputes and incidental action.   

The third chapter is divided into two parts that highlighted primarily the 

competence of two basic creditor bodies - creditors meeting and the creditors' 

committee. The last part this chapter 3.2.3 concentrates to issue about dominant creditor 

in the creditor body, which was solved in Czech Republic by judicature of 

Constitutional Court.  

Next to last - the fourth chapter is divided according to the ways of solutions of 

bankruptcy by the Insolvency Act. More details, at the expense of bankruptcy, are 

devoted to reorganization and discharge from debts.  

The last chapter consists of an excursion to the Slovak Insolvency Law related to 

the basic comparison of institutes with the Czech insolvency law. 

Although the new bankruptcy law in the Czech Republic and the Slovak 

Republic in fact apply not for too long and appear also the deficiency in the law, we can 

say that the insolvency law is only benefit for creditors and effective means for 

satisfaction their rights. 
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