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Úvod 
 
 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) je poměrně novým právním 

předpisem, který upravuje jednání v případě insolventnosti osob. Nabyl účinnosti dne 

1.1.2008 a zcela nahradil do té doby platný a účinný zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu 

a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o konkursu a vyrovnání“). 

Nový insolvenční zákon reaguje na nedostatky, které se za dobu účinnosti zákona o 

konkursu a vyrovnání, projevily nejen v důsledku ekonomických změn.  

 Ve své práci bych se ráda zaměřila především na roli insolvenčního správce, a to 

nejen v obecné rovině, ale především v případě řešení úpadku konkursem. Konkurs byl 

obecným způsobem řešení úpadku již v zákoně o konkursu a vyrovnání, avšak nová 

úprava zavedla jako zákonné způsoby řešení úpadku také reorganizaci, oddlužení a 

zvláštní způsoby řešení úpadku.  

 Svou diplomovou práci dělím do několika kapitol. V první kapitole se věnuji 

insolvenčnímu řízení z hlediska jeho průběhu s ohledem na jednotlivé způsoby řešení 

úpadku a jeho historickému vývoji v Českých zemích v novodobých dějinách.   

 Ve druhé kapitole se zabývám samotným konkursem jako způsobem řešení 

úpadku a jeho účinky. 

 Obsahem třetí kapitoly je vymezení pojmu insolvenčního správce v intenci 

zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o insolvenčních správcích“). Zaměřuji se na vznik oprávnění vykonávat 

činnost insolvenčního správce. V podkapitolách se následně věnuji zvláštním typům 

insolvenčních správců. Dále se v této kapitole rozebírám odpovědnost insolvenčního 

správce, která je oproti zákonu o konkursu a vyrovnání upravena rozsáhleji. 

 Hlavní částí mé diplomové práce je kapitola čtvrtá, ve které rozebírám jednotlivá 

práva a povinnosti insolvenčního správce s ohledem na řešení úpadku konkursem. 

V jednotlivých podkapitolách se tak věnuji činnosti insolvenčního správce související 

s uplatňováním pohledávek, resp. činností insolvenčního správce související se 

zpracováním seznamu přihlášených pohledávek, dále činnosti insolvenčního správce 
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v rámci nakládání s majetkovou podstatou. V závěrečné podkapitole rozebírám činnost 

insolvenčního správce po zrušení konkursu v důsledku splnění rozvrhového usnesení.  

 Cílem mé práce je zpracovat přehled činnosti insolvenčního správce s ohledem 

na řešení úpadku konkursem. Neboť insolvenční správce je jedním z nejdůležitějších 

subjektů insolvenčního řízení, je důležité vymezit kromě jeho práv a povinností také 

vznik jeho oprávnění a předpoklady pro vznik jeho funkce. Insolvenční správce má 

v řešení úpadku konkursem důležitou roli především co do oprávnění disponovat 

s majetkovou podstatou v rámci zpeněžení a rozdělení jejího výtěžku a svou činností tak 

ovlivňuje jak věřitele, tak dlužníka 

  Ve své práci vycházím z právních předpisů účinných k datu 25. března 2012.  
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1. Insolvenční řízení 
 

 Za důležitou součást této práce považuji úvod do problematiky insolvenčního 

řízení, a to jak z hlediska jeho vývoje v novodobé historii v české úpravě, tak především 

z hlediska jeho průběhu a způsobů řešení úpadku. 

1.1 Historický kontext 

 

 Konkursní právo v Čechách se do podoby, jakou známe dnes, začalo v právní 

úpravě více rozvíjet v 18. století a prvním uceleným pramenem, který úpadek 

upravoval, byl Obecný konkursní řád josefínský z roku 1781. Hlavním prostředkem 

k uplatnění práv v tomto právním předpise byla žaloba. Ta byla jak podmínkou zahájení 

řízení, tak prostředkem k uplatnění pohledávky
1
.  

 K rozvoji konkursu a jeho úpravy však dochází v 19. století, kdy dochází 

k rozvoji konkursního práva také v mnoha evropských státech. Pod tímto vlivem, ale 

také z důvodu nevyhovující stávající úpravy, dochází k přijetí nového předpisu, který 

přijímá mnohé především z úpravy francouzské a pruské. Nový konkursní řád byl přijat 

koncem roku 1868 pod číslem 1/1869 ř.z.
2
 a znamenal výrazný posun ve vývoji 

konkursního řízení. Především došlo k zavedení principu univerzality ve vztahu 

k dlužníkovu jmění, dále byl například zaveden princip stejného nakládání s věřiteli a 

byl zaveden také institut správce podstaty
3
. Novela tohoto zákona z roku 1914, 

provedena císařským nařízením č. 337/1914 ř.z., odpovídala potřebám své doby a 

zakotvila do právního řádu mimo jiné samostatný vyrovnávací řád
4
. Tento nový zákon 

se stal také součástí právního řádu Československé republiky a s několika malými 

úpravami platil až do roku 1931
5
. V rámci sjednocení právní úpravy v českých zemích a 

na Slovensku se již od poloviny dvacátých let objevovaly snahy o vytvoření nové 

úpravy konkursního práva, která by sjednotila dualistickou úpravu přejatou z dob 

                                                 
1
 Schelleová, Ilona. Kapitoly z historie konkursního práva III. První kodifikace konkursního práva 

v habsburské monarchii, Časopis českých právníků Všehrd, 1994, roč. XXVI, č. 10, s. 10-11.  
2
 Zoulík, F. Vývoj insolvenčních řízení. Právní fórum, 2009, roč. 6, č. 4, s. 155. 

3
 Schelleová, Ilona. Kapitoly z historie konkursního práva IV. Konkursní právo v habsburské monarchii 

po roce 1848, Časopis českých právníků Všehrd, 1994, roč. XXVI, č. 10, s. 11. 
4
 Schelleová, Ilona. Kapitoly z historie konkursního práva IV. Konkursní právo v habsburské monarchii 

po roce 1848, Časopis českých právníků Všehrd, 1994, roč. XXVI, č. 10, s. 12. 
5
 WINTEROVÁ, A. A KOL. Civilní právo procesní. 6. aktual. vyd. Praha: Linde, 2011, s. 590. 
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Rakouska-Uherska. V důsledku toho byl roku 1931 přijat, na svou dobu moderní, zákon 

č. 64/1931 Sb., nazvaný „Řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí“.
6
 Tento zákon zůstal 

v platnosti až do roku 1950, kdy došlo v důsledku zavedení direktivního řízení 

hospodářství a absencí tržního hospodářství k faktické „nepotřebnosti“ takové úpravy. 

 Po roce 1989 byla v důsledku společenských a ekonomických změn nutná 

zásadní úprava v mnoha oblastech a způsob řešení úpadku byl jednou z nich. Proto 

došlo dne 11.7.1991 k přijetí zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o konkursu a vyrovnání), který do značné míry 

navazoval na zákon z roku 1931, avšak reflektoval také úpravu rakouskou, německou, 

italskou, francouzskou, švýcarskou, anglickou či úpravu v USA
7
. Na rozdíl od 

„vzorového“ zákona již ale neobsahoval část týkající se odpůrčího práva.
8
 Vzhledem 

k tomu, že vlivem faktických změn a potřeb při využívání konkursního práva a i přesto, 

že docházelo k častým novelizacím tohoto zákona, stala se jeho úprava postupně 

nedostatečná. Dne 30.3.2006 byl přijat zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), který nabyl 

účinnosti 1.1.2008. 

 Nový insolvenční zákon reaguje na nové aspekty ve vývoji insolvenčního práva 

a zavádí nové instituty, do té doby neznámé. Ještě během legisvakanční lhůty však 

došlo k několika změnám tohoto zákona, a to především zákonem č. 296/2007 Sb., 

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím. 

Touto novelou došlo ke změně mnoha zákonů nutné z důvodu integrace nového 

insolvenčního zákona do právního řádu.  

 V souvislosti s novou právní úpravou byly dále přijaty prováděcí předpisy, mezi 

které patří vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se 

provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, vyhláška č. 313/2007 Sb., o 

                                                 
6
 Schelleová, Ilona. Kapitoly z historie konkursního práva V. Právní úprava konkursního práva za první 

republiky, Časopis českých právníků Všehrd, 1994, roč. XXVI, č. 10, s. 13. 
7
 Schelleová, Ilona. Cesta k současné právní úpravě v konkursním řízení, Časopis českých právníků 

Všehrd, 1994, roč. XXVI, č. 3, s. 9. 
8
 Schelleová, Ilona. Kapitoly z historie konkursního práva VI. Návrat ke konkursnímu právu, Časopis 

českých právníků Všehrd, 1994, roč. XXVI, č. 10, s. 14. 
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odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a 

náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů.  

 Dalším důležitým zákonem, který navazuje na insolvenční zákon je zákon č. 

312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, který upravuje vznik práva vykonávat činnost 

insolvenčního správce, seznam insolvenčních správců, údaje do něj zapisované, členění 

seznamu, jeho vedení a podmínky zápisu do seznamu, a také činnost hostujícího 

insolvenčního správce. 

 Jak uvádí Mgr. Pachl, insolvenční zákon v podobě, v jaké byl schválen, je 

možné považovat za silně „prověřitelský“. Jeho snahou je odstranit všechny nedostatky, 

které byly ze strany věřitelů vyčítány zákonu o konkursu a vyrovnání a přináší tak 

věřitelům zásadní posílení jejich postavení a vlivu na celý průběh insolvenčního řízení. 

Osoba insolvenčního správce se naopak stává jakýmsi „vykonavatelem“ vůle věřitelů
9
. 

Cílem jeho přijetí bylo především zajištění odpovídající transparentnosti a 

předvídatelnosti úpadkového řízení, motivace dlužníka ke včasnému řešení úpadku 

s možností sanačního řešení, možnost věřitele vice ovlivnit úpadkové řízení a především 

zrychlení a zefektivnění úpadkového řízení
10

.  

1.2 Průběh insolvenčního řízení 

 

 Insolvenční řízení je součástí civilního procesu. Je obvyklým prostředkem, 

kterým je řešen úpadek dlužníka a jeho hlavním účelem je uspokojení věřitelů. Jeho 

úlohou ale není pouze uspokojení věřitelů, ale také ochrana dlužníkova majetku. 

 V první řadě je důležité definovat pojem úpadku, neboť úpadek je hlavním 

předpokladem insolvenčního řízení. Insolvenční zákon v § 3 odst. 1 InsZ definuje 

úpadek tak, že dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a dále peněžité závazky po 

dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti
11

, které není schopen plnit. V takovém případě se 

dlužník dostane do platební neschopnosti. Pro její prokazování jsou v § 3 odst. 2 InsZ 

                                                 
9
 Pachl, L. Průvodce věřitele insolvenčním řízením. Právní fórum, 2008, roč. 5, č. 1, s. 17. 

10
 Holešínský, P., Politzer, T., Strnad, M. Nové insolvenční právo v české republice (I. část). Právní rádce, 

2007, roč. 15, č. 11, s. II. 
11

 Tato lhůta byla zavedena novým insolvenčním zákonem, v zákoně o konkursu a vyrovnání bylo 

uvedeno spojení „po delší dobu“. 
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popsány vyvratitelné domněnky
12

, při jejichž splnění není již dlužník schopen své 

závazky plnit a je proto v úpadku. V případě dlužníka, který je právnickou osobou, 

případně fyzickou osobou – podnikatelem, zákon přiznává možnost definovat úpadek i 

v případě, že je takový dlužník předlužen, tzn. má více věřitelů a souhrn jeho závazků 

převyšuje hodnotu jeho majetku. Lze tedy hovořit o dvou formách úpadku, a to platební 

neschopnosti a předlužení. 

 Zákon dále hovoří také o hrozícím úpadku. Ten nastane v případě, že lze se 

zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně 

a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Jak uvádí Mgr. Kozák je tento 

případ možností dlužníka, aby postupem podle insolvenčního zákona mohl řešit svou 

majetkovou situaci i v případě, že jeho situace ještě nevykazuje znaky úpadku
13

.  

 V některých případech však zákon přímo vylučuje svou působnost, resp. 

možnost užití insolvenčního zákona, a to v případě institucí, uvedených v § 6 InsZ. 

Tímto negativním vymezením úpadku byly z působnosti insolvenčního zákona 

vyloučeny např. stát, územní samosprávný celek či Česká národní banka. Výčet těchto 

subjektů přebírá v zásadě úpravu obsaženou v zákoně o konkursu a vyrovnání.
14

  

 V případě, že je osoba podle zákona v úpadku, lze dále postupovat podle 

insolvenčního zákona.  

 Insolvenční řízení je zahájeno pouze na návrh, k jehož podání jsou oprávněni jak 

dlužník, resp. v případě hrozícího úpadku pouze dlužník, tak věřitel. V některých 

případech je zákonem přímo uložena povinnost podat insolvenční návrh bez zbytečného 

odkladu, a to dlužníkovi, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – 

podnikatelem. Tuto povinnost má poté, co se o svém úpadku dozvěděl nebo se při 

náležité pečlivosti dozvědět měl. Ustanovení již od 1.1.2012 nerozlišuje mezi 

dlužníkem právnickou osobou a fyzickou osobou - podnikatelem a mezi dlužníkem, 

                                                 
12

 Taxativně jsou to případy, kdy dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 

dlužník neplní závazky po dobu delší 3 měsíců po splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení 

některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil soud. 
13

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

Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 1. vydání. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 8. 
14

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

Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 1. vydání. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 12. 
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který je právnickou osobou v likvidaci (§ 98 InsZ). V případě, že nebude návrh v tomto 

případě podán, odpovídá osoba povinná podat návrh věřiteli za škodu nebo jinou újmu.   

 Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy dojde insolvenční návrh věcně 

příslušnému soudu, kterým je krajský soud jako soud prvního stupně (dále jen 

„insolvenční soud“). Insolvenční soud tuto skutečnost oznamuje vyhláškou, kterou je 

povinen zveřejnit nejpozději dvě hodiny poté, co je návrh soudu doručen, resp. 

v případě konce úředních hodin soudu do dvou hodin po začátku úředních hodin dalšího 

pracovního dne. Stejně tak insolvenční soud postupuje, je-li návrh doručen ve dnech 

pracovního klidu (§ 101 InsZ). Se zahájením řízení jsou spojeny účinky dané zákonem, 

a to především nemožnost věřitele uplatnit pohledávku žalobou v případě, že je nutné 

uplatnit ji přihláškou, dále uplatnění práva na uspokojení ze zajištění pouze na základě 

podmínek daných insolvenčním zákonem a nemožnost provedení výkonu rozhodnutí či 

exekuce (§ 109 InsZ). Podle JUDr. Maršíkové je povinností insolvenčního soudu 

zveřejnit insolvenční návrh i v případě, že dojde insolvenční návrh neúplný či jinak 

vadný, což však, jak upozorňuje, neplatí pro insolvenční návrh, který neobsahuje úředně 

ověřený podpis navrhovatele
15

.   

 Účinky, spojené se zahájením insolvenčního řízení, nastávají okamžikem 

zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. Tímto 

okamžikem, pokud insolvenční soud nestanoví jinak, je také dlužník povinen upustit od 

nakládání s majetkovou podstatou, příp. s jakýmkoli majetkem, který by do ní mohl 

náležet a své peněžité závazky může plnit pouze v míře stanovené insolvenčním 

zákonem. Toto se však netýká úkonů spojených s povinnostmi dle zvláštních předpisů, 

případně úkonů nutných k odvrácení hrozící škody nebo plnění zákonné vyživovací 

povinnosti. Jakékoli případné úkony dlužníka, učiněné po zahájení insolvenčního řízení, 

které jsou v rozporu s jeho účinky, nejsou vůči věřitelům účinné.  

 V případě dlužníka - podnikatele umožňuje zákon vyhlášení moratoria, jehož 

účelem je především poskytnout takovému dlužníkovi určité další možnosti k překonání 

úpadku, případně hrozícího úpadku, a to zejména možností úhrady závazků, které zajistí 

další provoz podniku. Toto se týká závazků vzniklých v posledních třiceti dnech před 

vyhlášením moratoria nebo po něm a můžou tak být hrazeny i před ostatními dříve 

                                                 
15

 MARŠÍKOVÁ A KOL. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Praha : Leges, 2011, s. 156. 
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splatnými závazky.
16

 Insolvenční soud vyhlásí moratorium na dobu uvedenou v návrhu, 

která však nemůže být delší než tři měsíce, tato doba může být však za určitých 

podmínek prodloužena na návrh dlužníka, nejdéle však o třicet dnů (§ 119 InsZ). Podle 

§ 124 odst. 1 InsZ zaniká moratorium uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno, 

případně rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho zrušení.  

 Je-li prokázáno, že je dlužník v úpadku, vydá insolvenční soud rozhodnutí o 

úpadku, a to ve lhůtách stanovených insolvenčním zákonem. Toto rozhodnutí musí 

obsahovat náležitosti dané zákonem, ke kterým patří výrok o zjištění úpadku dlužníka, 

resp. hrozícím úpadku a výrok, jímž insolvenční soud ustanovuje insolvenčního 

správce. Dále musí výroková část rozhodnutí obsahovat údaj o tom, kdy nastávají 

účinky rozhodnutí o úpadku, výzvu věřitelům k přihlášení pohledávek, výzvu osobám, 

které mají závazky vůči dlužníkovi, aby plnily insolvenčnímu správci, výzvu věřitelům 

ke sdělení zajišťovacích práv uplatňovaných na dlužníkových majetkových hodnotách a 

dále výrok, kterým se určí čas a místo konání schůze věřitelů a přezkumného jednání. 

V neposlední řadě soud uloží dlužníkovi povinnost ve stanovené lhůtě předložit soudu 

seznam svého majetku s uvedením dlužníků a věřitelů a posledním výrokem soud 

označí hromadný sdělovací prostředek, ve kterém bude insolvenční soud sdělovat svá 

rozhodnutí
17

 (§ 136 InsZ).  

 Co se týče přihlašování pohledávek věřitelů, stanoví soud v rozhodnutí o úpadku 

lhůtu, která nesmí být kratší než třicet dnů a delší než dva měsíce, resp. při povolení 

oddlužení je možná lhůta v maximální délce třiceti dnů. Nejdelší možnou, dvouměsíční 

lhůtu, lze očekávat především v případě většího počtu věřitelů
18

. Věřitelé samozřejmě 

mohou uplatňovat své pohledávky již dříve, a to již od zahájení insolvenčního řízení.
19

  

 Schůzi věřitelů svolá insolvenční soud nejdéle tři měsíce od rozhodnutí o 

úpadku, a jak již bylo uvedeno výše, termín a místo je určeno již samotným 

rozhodnutím o úpadku. Stejně tak rozhoduje insolvenční soud o místě a termínu konání 

přezkumného jednání. Jak vyplývá ze zákona, přezkumné jednání se koná nejdříve 

                                                 
16

 ZELENKA, J. A KOL. Insolvenční zákon: Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady 

ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktual. vydání. Praha : Linde Praha, 2008, s.207. 
17

 Zveřejnění ve sdělovacích prostředcích zvolí soud vedle doručení vyhláškou nebo zveřejnění vyhláškou 

je-li to důvodné vzhledem k povaze insolvenční věci nebo vzhledem k počtu účastníků. 
18

 ZELENKA, J. A KOL. Insolvenční zákon, Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady 

ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. Aktual. Vydání. Linde Praha.2008, s.229. 
19

 Viz § 136 odst. 3 a 4 ve spojení s § 110 odst. 1 InsZ. 
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sedm dnů a nejdéle dva měsíce, resp. v případě povolení oddlužení nejdéle třicet dnů po 

uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek (§ 137 InsZ). Z dikce zákona vyplývá spíše 

snaha, aby se schůze věřitelů konala až po přezkumném jednání, což je dle mého názoru 

důležité především proto, že v případě konání schůze věřitelů před přezkumným 

jednáním nemusí být ještě jasné, kolik věřitelů svou pohledávku uplatnilo. Přezkumné 

jednání se koná poté, co insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek a 

sestaví seznam přihlášených pohledávek. V tomto seznamu uvede také pohledávky, 

které popírá a které výslovně uvede. Podle seznamu přihlášených pohledávek soud 

přezkoumá pohledávky, a to z důvodu jejich pravosti, výše a pořadí. Takto mohou 

pohledávky popírat jak insolvenční správce, tak dlužník i přihlášení věřitelé (§ 192 

InsZ). Ustanovení § 192 prošlo k 31.3.2011 novelizací, neboť v minulosti nebyla 

zákonem stanovena možnost popření pohledávky věřitelem, což ho stavělo pouze do 

role pasivního „pozorovatele“. V současnosti již může přihlášený věřitel popírat 

pohledávku jiného věřitele, a to na základě nálezu Ústavního soudu České republiky ze 

dne 1. července 2010, kterým bylo zrušeno ustanovení § 192 odst. 1 věta první včetně 

věty za středníkem
20

. 

 Výsledek přezkumného jednání je zapsán do seznamu přihlášených pohledávek 

a tento seznam se stává součástí zápisu o přezkumném jednání, který se zveřejní 

v insolvenčním rejstříku.  

 Jedním z nejdůležitějších úkonů insolvenčního soudu poté, co bylo rozhodnuto o 

úpadku, je stanovení způsobu řešení úpadku. Jako způsob řešení úpadku jsou v § 4 odst. 

1 InsZ definovány konkurs, reorganizace, oddlužení a zvláštní způsoby řešení úpadku 

pro některé subjekty nebo druhy případů.   

 Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku může být přijato již současně 

s rozhodnutím o úpadku. K tomuto řešení může insolvenční soud dojít v případě, že 

jediným možným řešením dlužníkova úpadku je konkurs, dále pokud dlužník současně 

s insolvenčním návrhem navrhne reorganizaci a předloží reorganizační plán, a konečně 

                                                 
20

 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 1. července 2010, Pl. ÚS 14/10  

Ústavní soud se přiklonil k argumentaci 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 popření či uznání přihlášené pohledávky je pro věřitele zásadní a takovým 

rozhodnutím může insolvenční správce ovlivnit i uspokojení všech ostatních věřitelů, co do výše 

uspokojení věřitelů.  
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v případě, že dlužník společně s insolvenčním návrhem podá návrh na povolení 

oddlužení (§ 148 InsZ). Podle § 149 odst. 1 InsZ rozhoduje insolvenční soud v ostatních 

případech samostatným rozhodnutím, a to do tří měsíců od rozhodnutí o úpadku, avšak 

ne před skončením schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku. Insolvenční správce 

má v tomto případě „poradní“ funkci, neboť se vyjadřuje k vhodnosti navrženého 

způsobu řešení úpadku.  

 Usnesení o způsobu řešení úpadku může za podmínek uvedených v § 151 InsZ, 

přijmout také schůze věřitelů, která, jak bylo popsáno výše, byla svolána na základě 

rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku. Z usnesení schůze věřitelů vychází nadále 

soud, který o schváleném způsobu řešení úpadku rozhodne, jestliže je takový způsob 

řešení úpadku dlužníka dle insolvenčního zákona možný, případně není v rozporu 

s reorganizačním plánem (§ 152 InsZ).  

 Další průběh insolvenčního řízení se liší v závislosti na daném způsobu řešení 

úpadku, přičemž každý způsob má svá specifika. Je však možné, aby se způsob řešení 

úpadku změnil i poté, co bylo o způsobu řešení již rozhodnuto. Děje se tak většinou 

v případech, kdy je povolena reorganizace, ale jejího účelu nemůže být dosaženo. 

V takovém případě se způsob řešení úpadku mění v konkurs.   

 Dále bych se chtěla krátce zmínit o jednotlivých způsobech řešení úpadku, 

vyjma konkursu, o němž pojednává další kapitola mé práce.  

1.2.1 Reorganizace 

 

 Podle důvodové zprávy k insolvenčnímu zákonu je reorganizace způsobem 

záchrany podniku za jeho chodu užitím určitých sanačních opatření, a to pouze u 

podnikatelů. Jejím účelem je zajištění co nejvyššího možného výnosu pro věřitele při 

udržení podniku v majetku dlužníka.
21

 Podle § 316 odst. 1 InsZ se reorganizací rozumí 

zpravidla postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova 

podniku, a to podle schváleného reorganizačního plánu, jehož průběžnou kontrolu 

zajišťují věřitelé. Tímto způsobem řešení úpadku je možné řešit úpadek nebo hrozící 

                                                 
21

 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, IV. volební období, parlamentní tisk č. 1020/0, část č. 1/2: 

Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 182/2006 Sb. 

 

. 
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úpadek a je možné takto postupovat pouze v případě dlužníka, který je podnikatelem a 

reorganizace se týká jeho podniku. Další podmínkou k povolení tohoto způsobu je obrat 

dlužníka za poslední účetní období, který musí činit alespoň 100 000 000 Kč, případně 

zaměstnává-li dlužník alespoň 100 zaměstnanců v pracovním poměru. Možnost řešení 

úpadku reorganizací však nemá dlužník – právnická osoba v likvidaci, obchodník 

s cennými papíry nebo osoba oprávněná k obchodování na komoditní burze podle 

zvláštního právního předpisu. 

 Návrh na povolení reorganizace může podat dlužník nebo přihlášený věřitel, a to 

v dobré víře, přičemž postavení věřitele při reorganizaci je přiznáno také společníkům a 

členům dlužníka.  

 Důležitým dokumentem pro provedení reorganizace je reorganizační plán, který 

je předkládán insolvenčnímu soudu. Jeho předkladatelem může být dlužník nebo další 

osoby. Dlužník má však přednostní právo k sestavení reorganizačního plánu a 

reorganizační plán předkládá buď společně s návrhem na povolení reorganizace, nebo 

ve lhůtě 120 dnů od rozhodnutí o povolení reorganizace. Lhůta takto stanovená, může 

být insolvenčním soudem přiměřeně prodloužena až o 120 dnů. Ustanovení, upravující 

tuto lhůtu, prošlo v rámci legislativního procesu úpravou, neboť původně navrhovaná 

lhůta byla stanovena pouze na 60 dní
22

. Přednostní právo však není výlučné, dlužník se 

jej může výslovně vzdát, může mu být odňato usnesením schůze věřitelů, případně 

může být odňato rozhodnutím insolvenčního soudu (§ 339 InsZ).  

 Obsahem reorganizačního plánu je mimo jiné rozdělení věřitelů do skupin dle 

očekávaného nakládání s pohledávkami a určení způsobu reorganizace. V § 341 odst. 1 

InsZ je uveden deklaratorní výčet opatření, kterými lze reorganizaci provést. Mimo jiné 

například formou restrukturalizace pohledávek věřitelů nebo prodejem celé majetkové 

podstaty, její části či dlužníkova podniku. 

 Reorganizační plán se zpravidla projednává na schůzi věřitelů, která je pouze 

k tomuto účelu svolána insolvenčním soudem. O jeho přijetí se hlasuje dle skupin 

věřitelů, stanovených reorganizačním plánem a plán je přijat, pokud pro jeho přijetí 

hlasuje většina hlasujících věřitelů s ohledem na výši jejich pohledávek a zároveň 

                                                 
22

 Richter, T.  Insolvenční  zákon: od vládního návrhu k vyhlášenému znění. Právní rozhledy, 2006, roč. 

14, č. 21, s. 771. 
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všechny skupiny věřitelů.
23

 Výjimečně může být hlasováno také mimo schůzi věřitelů 

při splnění podmínek stanovených zákonem. Dále musí dojít ke schválení 

reorganizačního plánu insolvenčním soudem. Soud reorganizační plán schválí v případě 

splnění podmínek stanovených zákonem. Insolvenční soud sleduje nejen splnění všech 

náležitostí dle zákona, ale také soulad plánu se zákonem a jinými právními předpisy či 

případný nepoctivý záměr reorganizačního plánu. Jak bylo uvedeno výše, důležité pro 

schválení reorganizačního plánu soudem, je také jeho přijetí všemi skupinami věřitelů. 

Tato podmínka však nemusí být splněna za předpokladu, že reorganizační plán přijala 

alespoň jedna skupina věřitelů, s ohledem na další skupiny je plán spravedlivý a 

nediskriminační a jeho uskutečnění nepovede k dalšímu úpadku dlužníka. 

 Reorganizační plán se stává účinným právní mocí rozhodnutí o jeho schválení, a 

to nejen vůči účastníkům insolvenčního řízení, ale také vůči osobám dotčeným tímto 

plánem (§ 352 InsZ). Tímto okamžikem je dlužník opět oprávněn nakládat 

s majetkovou podstatou, obnovuje se výkon funkce valné hromady, popř. členské 

schůze družstva, podle reorganizačního plánu se mění zakladatelské dokumenty a 

stanovy nebo jiné dokumenty. Ze zákona také zanikají práva všech věřitelů vůči 

dlužníku a stejně tak zanikají práva třetích osob k majetku náležejícího do majetkové 

podstaty. Všechna tato práva vznikají osobám uvedeným v reorganizačním plánu. 

Účinností reorganizačního plánu lze proti dlužníku nařídit a provést výkon rozhodnutí 

nebo exekuci k vymožení pohledávky dle reorganizačního plánu, která nebyla popřena.  

 Dále se postupuje dle reorganizačního plánu, jehož provádění dlužníkem 

kontroluje věřitelský výbor, který si může předem vyhradit, že některé úkony je dlužník 

oprávněn provádět pouze s jeho souhlasem. Věřitelský výbor provádí kontrolu také na 

základě zpráv insolvenčního správce. Ten vykonává v průběhu provádění 

reorganizačního plánu dohled nad činností dlužníka a informuje insolvenční soud a 

věřitelský výbor zprávami, které je povinen vypracovat nejméně jednou za tři měsíce 

mimo jiné na základě podkladů předložených dlužníkem. 

 V průběhu reorganizace může také dojít ke změně reorganizačního plánu, kterou 

je oprávněn navrhnout jeho navrhovatel v případě, že tím bude účel reorganizace lépe 

splnitelný. Takováto formulace nabízí dle mého názoru možnost úpravy 

                                                 
23

 § 347 odst. 1 a § 348 odst. 1 písm. c)  InsZ. 
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reorganizačního plánu takovým způsobem, aby nemuselo dojít k její případné přeměně 

na konkurs a reorganizace proběhla dostatečně. Pokud tedy nedojde k jinému skončení 

reorganizace podle insolvenčního zákona, končí reorganizace splněním reorganizačního 

plánu. Jeho splnění bere insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, kterým reorganizace 

končí a není proti němu přípustné odvolání. (§ 364 InsZ). 

1.2.2 Oddlužení 

 

 Oddlužení je způsobem řešení úpadku osob, které nejsou podnikateli. Institut 

oddlužení je v mnoha směrech odlišný od důvodové zprávy, neboť během legislativního 

procesu došlo k výrazným změnám.
24

 To však nic nemění na tom, že oddlužení je 

sanačním způsobem řešení úpadku především fyzických osob – spotřebitelů a tento 

způsob řešení úpadku je vhodný především pro osoby, které mají pravidelný příjem a 

mohou tak hradit případné splátky, pokud nedochází k oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty. 

 Návrh na povolení oddlužení je oprávněn podat pouze dlužník, a to společně 

s insolvenčním návrhem. V případě, že insolvenční návrh podala osoba odlišná, má dle 

zákona dlužník lhůtu třiceti dnů od doručení insolvenčního návrhu (§ 390 odst. 1 InsZ). 

Návrh na povolení oddlužení musí dle § 391 odst. 1 InsZ obsahovat kromě označení 

dlužníka také údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících pěti letech, údaje 

o příjmech dlužníka za poslední tři roky a sdělení dlužníka, zda vznáší návrh způsobu 

oddlužení, případně jaký způsob navrhuje.  

 V případě, že insolvenční soud oddlužení povolí, jsou možné dva způsoby 

provedení oddlužení, a to zpeněžením majetkové podstaty nebo formou splátkového 

kalendáře. V případě zpeněžení majetkové podstaty se postupuje obdobně podle 

ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu. V případě oddlužení formou 

splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu pěti let plnit nezajištěným věřitelům 

určitou částku ze svých příjmů, kterou insolvenční správce rozvrhne v poměru 

stanoveném insolvenčním soudem v rozhodnutí o schválení oddlužení. O způsobu 

provedení oddlužení a o jeho přijetí rozhoduje schůze věřitelů a na základě tohoto 

rozhodnutí schůze věřitelů schválí následně způsob oddlužení insolvenční soud. 

                                                 
24

 ZELENKA, J. A KOL. Insolvenční zákon: Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady 

ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktual. vydání. Praha : Linde Praha, 2008, s. 597. 
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 Okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení nastávají účinky s tím 

spojené. Právní mocí rozhodnutí o schválení oddlužení nabývá dlužník zpět některá svá 

dispoziční oprávnění, ale v omezené míře. Již není oprávněn disponovat s majetkem, 

který má být zpeněžen, případně má sloužit k zajištění. 

 Jestliže dlužník včas a řádně splní všechny své povinnosti plynoucí ze 

schváleného způsobu oddlužení, insolvenční soud jej od placení neuspokojených 

pohledávek, které byly zahrnuty do oddlužení, osvobodí usnesením, a to na návrh 

dlužníka. Tento stav však nemusí být konečný, soud může osvobození odejmout 

v případě, že vyjdou najevo skutečnosti o podvodném jednání dlužníka, kterým 

upřednostnil některé dlužníky na úkor jiných či o úmyslném trestném činu, kterým 

podstatně ovlivnil úkony v insolvenčním řízení (§ 417 InsZ). 

1.2.3 Zvláštní způsoby řešení úpadku pro některé subjekty nebo druhy 

případů 

 

 Mezi tyto způsoby řešení úpadku řadí důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu 

nepatrný konkurs a také úpadek finančních institucí.
25

  

 Nepatrným konkursem rozumí insolvenční zákon konkurs, který je však 

možno použít pouze ve stanovených případech a je zvláštní formou řešení pro konkursy 

menšího rozsahu
26

. Jak je uvedeno v § 314 odst. 1 InsZ nepatrný konkurs se může týkat 

pouze dlužníka, který je fyzickou osobou a není podnikatelem nebo případu, kdy 

celkový obrat dlužníka dle zákona o účetnictví za poslední účetní období předcházející 

prohlášení konkursu nepřesahuje 2 mil. Kč a dlužník nemá více jak 50 věřitelů. Tímto 

způsobem lze řešit úpadek dlužníka – fyzické osoby, který není podnikatelem v případě, 

že nepodal návrh na řešení úpadku formou oddlužení či mu nebylo toto řešení povoleno, 

případně sice bylo oddlužení schváleno, ale následně bylo zrušeno.
27

 

 V průběhu nepatrného konkursu se postupuje podle ustanovení insolvenčního 

zákona o obecném konkursu s odchylkami, které jsou uvedeny demonstrativně v § 315 

                                                 
25

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, IV. volební období, parlamentní tisk č. 1020/0, část č. 1/2: 

Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 182/2006 Sb. 
26

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

Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 1. vydání. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 412. 
27

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

Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 1. vydání. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 413. 
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odst. 1 InsZ. Například místo věřitelského výboru mohou věřitelé ustanovit zástupce 

věřitelů. Z důvodu rychlosti a hospodárnosti průběhu insolvenčního řízení může soud 

upravit i další odchylky, kterými však nesmí být dotčeno postavení zajištěných věřitelů 

a zásady insolvenčního řízení. 

 Úpadek finančních institucí byl do insolvenčního zákona začleněn na základě 

povinností spojených s členstvím České republiky v Evropské unii. Insolvenční zákon 

takto upravuje úpadek dvou skupin finančních institucí. Do první skupiny řadí úpadek 

bank, spořitelních a úvěrních družstev a instituce elektronických peněz (dle důvodové 

zprávy k insolvenčnímu zákonu tzv. úvěrové instituce
28

, do druhé skupiny patří 

pojišťovny a zajišťovny. Insolvenční řízení obou těchto skupin má svá specifika týkající 

se především povahy jednotlivých institucí. 

 Úprava úpadku finančních institucí je obdobná úpravě obecného konkursu, 

avšak s odchylkami vyplývajícími z povahy těchto institucí, důvodem této zvláštní 

úpravy je především ochrana klientů těchto institucí před důsledky úpadku.
29

  

2. Pojem konkursu 
 

 Konkurs je obecným způsobem řešení úpadku, který může být použit k řešení 

úpadku jakéhokoli dlužníka a jeho úprava navazuje na úpravu zavedenou zákonem o 

konkursu a vyrovnání. Důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu zmiňuje změnu celé 

koncepce úpravy konkursu, a to především v tom směru, že konkurs se stává jedním ze 

způsobů řešení úpadku a není již samostatným a jediným řízením. Na konkursní řízení 

se v důsledku této změny vztahují, mimo ustanovení o konkursu samotném, i 

ustanovení společná pro všechny způsoby řešení úpadku
30

. A jak již bylo řečeno výše, v 

§ 6 InsZ jsou zmíněny instituce, které jsou z působnosti insolvenčního zákona vyjmuty, 

a tato úprava se vztahuje i k otázce konkursu.   

 Definice pojmu konkursu je uvedena v § 244 InsZ a jak vyplývá z tohoto 

ustanovení, spočívá řešení úpadku konkursem v uspokojení zjištěných pohledávek 

věřitelů poměrně z výnosu majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky 

                                                 
28

 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, IV. volební období, parlamentní tisk č. 1020/0, část č. 1/2: 

Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 182/2006 Sb. 
29

 WINTEROVÁ, A. A KOL. Civilní právo procesní. 6. aktual. vyd. Praha: Linde, 2011, s. 621. 
30

 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, IV. volební období, parlamentní tisk č. 1020/0, část č. 1/2: 

Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 182/2006 Sb. 
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nezaniknou, pokud zákon nestanoví jinak. Pojem poměrné uspokojení však nelze 

vykládat doslovně ve smyslu rovnosti, naopak je zde určitá nerovnost věřitelů, která 

vyplývá již z jejich dělení do skupin dle priority pohledávek.
31

 

 Rozhodnutí o prohlášení konkursu je zveřejněno v insolvenčním rejstříku, tímto 

okamžikem také nastávají jeho účinky (§ 245 odst. 1 InsZ) a je zahájeno konkursní 

řízení. Rozhodnutí o prohlášení konkursu může být rovněž spojeno s rozhodnutím o 

úpadku v případě, je-li v úpadku osoba, u které lze ze zákona vyloučit řešení úpadku 

formou reorganizace nebo oddlužení. V jiných případech rozhoduje soud samostatným 

usnesením do tří měsíců po rozhodnutí o úpadku (§ 149 odst. 1 InsZ). V některých 

případech může dojít také k situaci, kdy je povolena reorganizace, ale dojde k její 

přeměně v konkurs. V  ustanovení § 363 odst. 1 InsZ jsou podmínky, za kterých může 

tato situace nastat, vymezeny taxativně. 

 Účinky prohlášení konkursu spočívají v ukončení, resp. přerušení jakýchkoli 

předchozích opatření v souvislosti s problematickou společností. Okamžikem zveřejnění 

usnesení o prohlášení konkursu se tedy přerušuje likvidace právnické osoby, končí 

nucená správa, případně zaniká nařízené předběžné opatření.  

 Co se týče probíhajících řízení, jsou prohlášením konkursu přerušena řízení 

soudní, správní či jiná týkající se majetkové podstaty, avšak přerušení nemusí trvat do 

konce konkursního řízení. Na návrh insolvenčního správce může být v řízení 

pokračováno s tím, že na místo dlužníka se účastníkem takového řízení stává 

insolvenční správce. Zákon v případech, kdy insolvenční správce návrh ani ve lhůtě 

stanovené soudem nepodá, přiznává možnost podání návrhu také dlužníku či ostatním 

účastníkům řízení s tím, že řízení poté pokračuje s původními účastníky a insolvenční 

správce může přistoupit do řízení jen jako vedlejší účastník
32

. 

 Vůbec nejdůležitějším účinkem, který nastává v této souvislosti je však přechod 

oprávnění k nakládání s majetkovou podstatou a všech souvisejících plnění a výkonů 

práv na insolvenčního správce (§ 246 odst. 1 InsZ). Tímto okamžikem může veškeré 

úkony spojené s nakládáním s majetkovou podstatou činit pouze insolvenční správce a 

                                                 
31

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

Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 1. vydání. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008,  s. 315. 
32

 ZELENKA, J. A KOL. Insolvenční zákon: Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady 

ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktual. vydání. Praha : Linde Praha, 2008, s. 399. 
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jakékoli úkony dlužníka v souvislosti s majetkovou podstatou jsou vůči věřitelům 

neúčinné. Tato situace však nastane pouze v případě, jestliže by dlužník takovým 

úkonem majetkovou podstatu zužoval, v opačném případě by byly jeho úkony účinné.
33

 

Stejně tak nemůže dlužník platně odmítnout dar nebo dědictví či s dědictvím nakládat 

bez souhlasu insolvenčního správce. V tomto případě však nastává přímo neplatnost 

takového právního úkonu podle § 39 ObčZ
34

. 

 O dalším průběhu konkursu jako způsobu řešení úpadku pojednávám dále 

v kapitole věnující se samotným povinnostem a právům insolvenčního správce 

v konkursu.  

3. Insolvenční správce 
 

 Postavení insolvenčního správce je upraveno v zákoně č. 312/2006 Sb., o 

insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o insolvenčních 

správcích“). Zákon o insolvenčních správcích byl přijat v důsledku připravovaného 

insolvenčního zákona a s jeho vznikem insolvenční zákon také počítal.
35

 Důvodová 

zpráva k zákonu o insolvenčních správcích uvádí nezbytnost přijetí nového zákona, a to 

z důvodu zlepšení do té doby nedostatečného stavu v úpravě odborné způsobilosti těch, 

kteří působí v rámci insolvenčního řízení
36

.  

 Smyslem zákona o insolvenčních správcích bylo přijmout dostatečné 

instrumenty ukotvující podmínky odborné způsobilosti insolvenčních správců. Snahou 

bylo odstranit kolísavou úroveň mezi jednotlivými správci konkursní podstaty, jejichž 

postavení bylo neúplně upraveno v zákoně o konkursu a vyrovnání, doplněném 

prováděcí vyhláškou.
37

 Důvodová zpráva k zákonu o insolvenční správcích současně 

konstatuje neexistenci kodifikace konkursního práva po více než čtyřicet let (od 1. ledna 

1951 do 11. července 1991). Toto mělo za následek vytvoření určitého vakua ve formě 

                                                 
33

 ZELENKA, J. A KOL. Insolvenční zákon, Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady 

ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktual. vydání. Linde Praha, 2008. s. 377. 
34

 Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se 

příčí dobrým mravům. 
35

 Ust. § 21 odst. 2 InsZ. 
36

 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, IV. volební období, parlamentní tisk č. 1192/0, část č. 1/2. 

Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 312/2006 Sb. 
37

 Ust. § 8 zákona o konkurzu a vyrovnání a vyhláška č. 476/1991 Sb. 

Kromě advokátů a komerčních právníků mohly získat oprávnění správce konkursní podstaty také další 

vhodné osoby. 
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skupiny osob schopných přispět svými znalostmi a zkušenostmi k rozvoji konkursního 

práva a nemožnosti předání a „vychování“ nové generace správců
38

.   

 Přijetím zákona o insolvenčních správcích se dle důvodové zprávy rovněž 

předpokládá přijetí efektivního a funkčního systému, který dokáže zajistit, aby nově 

jmenovaní insolvenční správci byly osobami na vysoké odborné úrovni. Po nových 

insolvenčních správcích se požaduje schopnost plnit řádně a efektivně povinnosti 

uložené jim insolvenčním zákonem popř. insolvenčním soudem nebo věřitelským 

orgánem. Pro případ škody způsobené insolvenčním správcem je uloženo povinné 

pojištění insolvenčního správce
39

. Toto lze shledat jako garanci insolvenčního správce 

vůči věřitelům v průběhu insolvenčního řízení, kdy dochází ze strany insolvenčního 

správce k nabytí dispozičních oprávnění s majetkovou podstatou dlužníka určené ke 

zpeněžení a uspokojení jednotlivých věřitelů. 

 Mezi další „záruku“ kladenou na odbornou způsobilost insolvenčních správců 

oproti předchozí úpravě lze spatřovat vliv státu v podobě oprávnění Ministerstva 

spravedlnosti České republiky vydávat povolení vykonávat činnost insolvenčního 

správce, včetně vydávání povolení pro hostujícího správce a zvláštního povolení pro 

insolvenčního a hostujícího správce
40

. 

 Ustanovení § 2 zákona o insolvenčních správcích stanoví legální definici 

insolvenčního správce ve vztahu k ustanovení § 3 zákona o insolvenčních správcích. 

Insolvenčním správcem může být fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna 

vykonávat činnost insolvenčního správce. V případě právnické osoby zřízené podle 

českého práva se musí jednat o veřejnou obchodní společnost, popřípadě zahraniční 

obchodní společnost nebo zahraniční sdružení, které nabízí stejné záruky jako veřejná 

obchodní společnost. Zahraniční obchodní společnosti nebo sdružení musí být zároveň 

založeny podle jednoho z právních řádů členských států Evropské unie, nebo členských 

států Dohody o evropském hospodářském prostoru.  

                                                 
38

 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, IV. volební období, parlamentní tisk č. 1192/0, část č. 1/2. 

Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 312/2006 Sb. 
39

 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, IV. volební období, parlamentní tisk č. 1192/0, část č. 1/2. 

Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 312/2006 Sb. 
40

 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, IV. volební období, parlamentní tisk č. 1192/0, část č. 1/2. 

Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 312/2006 Sb. 
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 Zákon o insolvenčních správcích umožňuje vykonávat činnost insolvenčního 

správce v České republice i dočasně nebo příležitostně. Zákon používá pojmu hostující 

insolvenční správce. Hostujícím insolvenčním správcem může být státní příslušník 

členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském 

prostoru nebo Švýcarské konfederace, který je již oprávněn vykonávat činnost 

insolvenčního správce v jednom z členských států. Hostujícím insolvenčním správcem 

může být rovněž zahraniční společnost, a to za stejných podmínek určených pro 

insolvenční správce – společnosti. Zahraniční společnost však musí být současně 

insolvenčním správcem v jiném členském státě a činnost insolvenčního správce má 

v úmyslu vykonávat na území České republiky pouze dočasně nebo příležitostně. 

Umožnění výkonu této činnosti je tak v souladu s formou sekundárního usazení dle čl. 

43 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen „Smlouva o ES“), nebo 

příhraničního poskytování služeb podle čl. 49 a 50 Smlouvy o ES. Totéž platí i pro 

právnické osoby dle čl. 48 a čl. 55 Smlouvy o ES za podmínek poskytnutí stejných 

záruk ručení jaké jsou garantovány veřejnou obchodní společností
41

. 

 Pro výkon činnosti insolvenčního správce nebo hostujícího insolvenčního 

správce je nezbytné získat povolení vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen 

„povolení“) vydané Ministerstvem spravedlnosti. Okamžik vzniku práva vykonávat 

činnost insolvenčního správce, nastává dnem nabytí právní moci povolení. Od povolení 

je nezbytné rozlišovat zvláštní povolení, eventuálně zvláštní povolení hostujícího 

insolvenčního správce (dále jen „zvláštní povolení“). Zvláštní povolení se vydává 

v případech, kdy zájemce o výkon činnosti insolvenčního správce má zájem vykonávat i 

funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního předpisu finanční 

institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, depozitářem, 

provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, 

investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem
42

. Okamžik vzniku 

práva vykonávat činnost správce se zvláštním povolením nastává obdobně jako u 

povolení, tedy dnem nabytí právní moci zvláštního povolení. Povolení a zvláštní 

povolení se vydává na návrh podaný Ministerstvu spravedlnosti. Zákon o insolvenčních 

správcích v ustanovení § 4 u návrhu fyzických osob a v ustanovení § 5 u návrhu 

                                                 
41

 Smlouva o založení evropského společenství. Dostupné z www: 

http://www.euroskop.cz/gallery/5/1749-8ca9577b53a4deb6f8c87820d1ea31b7.pdf. 
42

 Ust. § 3 odst. 2 InsZ. 

http://www.euroskop.cz/gallery/5/1749-8ca9577b53a4deb6f8c87820d1ea31b7.pdf
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veřejných obchodních společností demonstrativně uvádí, jaké minimální náležitosti 

návrh musí obsahovat. Náležitosti návrhu jsou stanoveny odlišně pro fyzické 

a právnické osoby, tj. veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti.  

 K návrhu fyzické osoby musí být obligatorně připojeny přílohy, z nichž vyplývá 

splnění požadovaného vzdělání, bezúhonnost, případná příslušnost k profesní komoře 

(advokát, daňový poradce, auditor), či potvrzení o jmenování notářem. K návrhu 

veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti bude muset být mimo jiné 

přiloženo prohlášení ohlášeného společníka, že bude nadále vykonávat činnost 

insolvenčního správce pouze v rámci veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční 

společnosti (§ 5 zákona o insolvenčních správcích). Pro vyloučení pochybností je 

nezbytné v tomto bodě dodat, že ohlášený společník veřejné obchodní společnosti není 

insolvenčním správcem jako fyzická osoba. Nemůže být proto ustanoven jako 

insolvenční správce v jakémkoliv insolvenčním řízení. Došlo-li by přesto k jeho 

ustanovení ze strany soudu dle ustanovení § 25 odst. 1 InsZ, nebo ze strany věřitelů dle 

ustanovení § 29 odst. 1 InsZ, bude řízení zatíženo vadou. Daná osoba by nesplňovala 

obecné a kvalifikační předpoklady. Účastníkům by v tomto případě náleželo 

(dlužníkovi, věřitelům popřípadě státnímu zastupitelství, pokud vstoupilo do 

insolvenčního řízení) právo podat odvolání proti ustanovení správcem v souladu 

s ustanovením § 26 InsZ.  

 Z jazykového výkladu ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona o insolvenčních 

správcích lze dovodit, že jménem insolvenčního správce, jenž je veřejnou obchodní 

nebo zahraniční společností může být ohlášeno i více společníků, kteří budou jednat 

jménem insolvenčního správce.  

 Z výše uvedeného výkladu plyne, že insolvenční správce lze dělit do dvou 

kategorií – insolvenční správci se zvláštním povolením, kteří jsou určeni pro 

insolvenční řízení velkých podniků a finančních institucí, a „obecní“ insolvenční 

správci.  

 V důsledku přechodných ustanovení § 40 zákona o insolvenčních správcích 

došlo k 1. lednu 2010 k masivnímu snížení insolvenční správců z původních zhruba 

3 700 správců na 217
43

. K tomuto jevu došlo po uplynutí přechodné dvouleté lhůty, od 

                                                 
43

 http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=2227  (ke dni 20. března 2012). 

http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=2227
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přijetí zákona o insolvenčních správcích. Stanovená lhůta měla poskytnout prostor ke 

vzniku nové skupiny insolvenčních správců, kteří splňují podmínky zákona o 

insolvenčních správcích a obdrželi povolení k činnosti od Ministerstva spravedlnosti. 

Snahou zákonodárce byla eliminace správců s různou odbornou úrovní vznikající 

následkem ne zcela přesných pravidel určování dosavadních konkursních správců 

jednotlivými soudy.  

 Ministerstvo spravedlnosti vydává povolení těm osobám, které splní obecné 

a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce insolvenčního správce.
44

 Mezi obecné 

předpoklady lze zahrnout plnou způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, uhrazení 

správního poplatku k zápisu do seznamu a uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti 

za škodu.
45

  

 Vysokoškolské magisterské vzdělání a složení zkoušky insolvenčního správce, 

popř. rozdílové zkoušky insolvenčního správce lze zařadit mezi kvalifikační 

předpoklady pro výkon činnosti insolvenčního správce.
46

 Zvláštní povolení je vydáno 

osobě, která splnila veškeré obecné a kvalifikační předpoklady a zároveň složila 

zvláštní zkoušku insolvenčního správce
47

.  

 Účelům daným zákonem o insolvenčních správcích neodpovídá pouze 

vysokoškolské vzdělání právnického směru. Získání akademického titulu inženýr je 

také uznáváno jako splnění kvalifikačního předpokladu požadovaného na dosažené 

magisterské vzdělání. Zákon o insolvenčních správcích předpokládá, že insolvenčním 

správcem, nebo ohlášeným společníkem veřejné obchodní nebo zahraniční společnosti 

se může vedle výslovně uvedeného advokáta, daňového poradce, auditora a notáře stát 

jakákoliv osoba, která splní výše uvedené požadavky. Lze polemizovat nad 

domyšleným dopadem této úpravy. Činnost insolvenčního správce je z větší části 

zaměřena na znalost a aplikaci právních norem. Ačkoliv zájemce splní dle dikce zákona 

kvalifikační předpoklady výkonu činnosti insolvenčního správce, tj. získá popřípadě je 

mu uznáno vzdělání magisterského studijního programu a složí požadovanou zkoušku, 

nelze vzhledem k širokému rozsahu možností získat magisterský titul v různých 

oborech, automaticky u všech zájemců s neprávnickým vzděláním očekávat stejné 

                                                 
44

 Žižlavský, M. Insolvenční správce v roce jedna, Bulletin Advokacie, 2010, č. 1-2, s. 53. 
45

 Ust. § 6 odst. 1 písm. a), d), e) a f) zákona o insolvenčních správcích. 
46

 Ust. § 6 odst. 1 písm. b) a c) zákona o insolvenčních správcích. 
47

 Ust. § 6 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích. 
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právní povědomí a schopnost aplikovat právo jako u zájemců s právnickým vzděláním. 

Tendence podaných odvolání k Vrchním soudům a zvyšující se počty incidenčních 

sporů vyžadují osobu, která dokáže své právní názory a postupy obhájit. V těchto 

případech je sice možné zmocnění právního zástupce, ale náklady na právní zastupování 

podle mého názoru zbytečně zatěžují majetkovou podstatu dlužníka; snižují tedy 

rozdělení výtěžku mezi jednotlivé věřitele. Ačkoliv si uvědomuji, že nelze výše uvedené 

aplikovat vůči každému insolvenčnímu správci, určité riziko lze v této věci spatřovat. Je 

však nutno objektivně dodat, že obdobným problémem může být, v případě 

insolvenčního správce pouze s právnickým vzděláním, neznalost, případně omezená 

orientace v ekonomických zákonitostech, v účetních a daňových předpisech, byť jejich 

úprava je také součástí zkoušky. 

 Druhým kvalifikačním předpokladem je složení zkoušky insolvenčního správce, 

resp. zkoušky zvláštního insolvenčního správce. Advokáti, daňoví poradci, auditoři 

nebo notáři vykonávají místo zkoušky insolvenčního správce rozdílovou zkoušku 

insolvenčního správce, jejíž obsah je z důvodu jejich profesního zaměření zúžen (§ 25 

zákona o insolvenčních správcích). 

 Osoby, které složili zkoušku insolvenčního správce, resp. zkoušku zvláštního 

insolvenčního správce, jsou zapsány do seznamu insolvenčních správců, vedeného 

Ministerstvem spravedlnosti. Z tohoto seznamu také vychází insolvenční soud, resp. 

předseda insolvenčního soudu, při ustanovení insolvenčního správce, který ale nesmí 

být v jakémkoli vztahu k osobám či věcem. Insolvenční zákon proto pamatuje na 

situace, kdy může dojít k podjatosti insolvenčního správce, a to právě v případech, kdy 

je insolvenční správce v určitém insolvenčním řízení v poměru k osobám nebo věcem. 

V takovém případě je jeho povinností tuto situaci neprodleně oznámit soudu a z řízení 

v této věci je vyloučen. Jak uvádí Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 

219/2008-B-30 ze dne 7.11.2008 ve věci MSPH 94 INS 913/2008, důvody, pro něž  je 

insolvenční správce vyloučen pro pochybnost o své podjatosti, odpovídají důvodům, 

pro něž jsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučení soudci ve smyslu § 14 o.s.ř.  

3.1 Zvláštní druhy insolvenčních správců 

 

 Jak už bylo nastíněno výše, existují různé typy insolvenčních správců, resp. 

insolvenční správci s různými oprávněními. Tato oprávnění jsou vázána na povolení 
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k činnosti insolvenčního správce, která uděluje Ministerstvo spravedlnosti. Kromě 

„obecného“ insolvenčního správce může v rámci insolvenčního řízení působit zvláštní 

insolvenční správce. Z procesního hlediska mohou v některých případech a fázích 

insolvenčního řízení působit další typy insolvenčních správců, kterými jsou předběžný 

insolvenční správce a oddělený insolvenční správce.  

3.1.1 Zvláštní insolvenční správce 

 

Zvláštní insolvenční správce je insolvenční správce se zvláštním povolením, 

který má právo vykonávat funkci insolvenčního správce, a to finančním institucím se 

zvláštním režimem, obchodníkům s cennými papíry, centrálnímu depozitáři, 

provozovatelům vypořádacího systému, organizátorům trhu s investičními nástroji, 

investičním společnostem, investičním fondům, penzijním fondům a dlužníkům, u nichž 

je bez dalšího přípustná reorganizace podle zvláštního zákona (§ 3 zákona o 

insolvenčních správcích). Důvodová zpráva hovoří o zvláštním insolvenčním správci 

jako o novém institutu, který však byl v terminologii zákona o konkursu a vyrovnání již 

znám
48

. V pojetí zákona o konkurzu a vyrovnání byl institut zvláštního správce zřízen 

jako pomoc konkursního správce pro určitý obor správy, s určitými omezenými právy a 

povinnostmi.
49

 Podle insolvenčního zákona lze zvláštního insolvenčního správce 

ustanovit v případech, kdy je nutné v rámci insolvenčního zákona řešit zvláštní 

problematiku vyžadující odborné specializace (§ 35 InsZ). Zvláštní insolvenční správce 

již tedy není pouze odbornou pomocí, ale ustanoven musí být vždy v případech, kdy 

jsou nutné speciální úkony s ohledem na osobu dlužníka. Podle mého názoru by měl být 

zvláštní insolvenční správce především osoba, která má nejen rozsáhlé odborné znalosti 

insolvenčního práva, ale především se orientuje v oboru dlužníka.   

Zvláštního insolvenčního správce ustanoví předseda insolvenčního soudu, který 

se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení přihlédne zejména k osobě 

dlužníka a k jeho majetkovým poměrům. (§ 25 InsZ). Jak je uvedeno v § 35 odst. 2 InsZ 

platí pro ustanovení do funkce, odměňování a zprošťování funkce zvláštního 

insolvenčního správce obdobně ustanovení o insolvenčním správci. 

                                                 
48

 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, IV. volební období, parlamentní tisk č. 1192/0, část č. 1/2. 

Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 312/2006 Sb. 
49

 Viz § 9 odst. 1 ZKV. 
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3.1.2 Předběžný insolvenční správce 

 

 Předběžný insolvenční správce je subjektem insolvenčního řízení, jenž může být 

ustanoven za určitých podmínek stanovených insolvenčním zákonem již před 

rozhodnutím o úpadku. Podle § 27 odst. 2 InsZ vykonává předběžný insolvenční 

správce před rozhodnutím o úpadku činnosti stanovené v zákoně a uložené mu 

insolvenčním soudem. Pokud insolvenční soud nerozhodne jinak, stává se předběžný 

insolvenční správce po rozhodnutí o úpadku insolvenčním správcem s plnou působností.  

 Předběžného insolvenčního správce určí obdobně jako „obecného“ 

insolvenčního správce či zvláštního insolvenčního správce předseda insolvenčního 

soudu (§ 25 InsZ). Ustanovení o insolvenčním správci se užije přiměřeně i v případě 

předběžného insolvenčního správce.  

 Co se týče rozsahu oprávnění a povinností insolvenčního správce, mohou být 

v průběhu působnosti předběžného insolvenčního správce insolvenčním soudem 

rozšiřovány nebo zužovány, nikdy však nesmí být širší než práva a povinnosti 

„obecného“ insolvenčního správce. Předběžný insolvenční správce tedy nesmí 

nahrazovat činnost insolvenčního správce v celém rozsahu
50

. 

 V § 112 insolvenčního zákona jsou popsány důvody, kdy lze ustanovit 

předběžného insolvenčního správce, a to v případech, kdy soud vydá předběžné 

opatření, kterým je dlužník omezen v nakládání s majetkovou podstatou nad rámec 

uvedený v § 111
51

, dále jej může ustanovit v případě vyhlášení moratoria nebo je-li zde 

rozsah majetkové podstaty, který je vhodné předběžně zajistit, případně z jiných stejně 

závažných důvodů. 

 Předběžný insolvenční správce není subjektem, jehož úkony by měly nahrazovat 

činnost insolvenčního soudu vedoucí k rozhodnutí o návrhu na zahájení insolvenčního 

                                                 
50

 KOTOUČOVÁ, J. A KOL. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. 

vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, s. 59. 
51

 Ust. § 111 InsZ uvádí, že nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od 

okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou 

podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, 

využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé 

před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených 

tímto zákonem. 
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řízení, ale měl by především provést opatření k zjištění majetku a zajištění majetku 

dlužníka, aby zamezil případným ztrátám.   

3.1.3 Oddělený insolvenční správce 

 

 Dalším subjektem, který se účastní v některých případech insolvenčního řízení, 

je oddělený insolvenční správce, jež je ustanoven v případech, kdy je „obecný“ 

insolvenční správce vyloučen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z 

dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů a není-li 

zde pochyb o tom, že by takový vztah mohl ovlivnit výkon jeho práv a povinností. 

Obligatorně musí být oddělený insolvenční správce ustanoven vždy v případě, že by 

některé úkony „obecného“ insolvenčního správce mohly odporovat společnému zájmu 

věřitelů v insolvenčním řízení, ve kterém byl také ustanoven insolvenčním správcem (§ 

34 InsZ). Toto ustanovení předvídá situaci, kdy by mezi insolvenčním správcem a 

věřitelem, či jeho zástupcem mohl existovat určitý poměr, který by mohl založit 

pochybnosti o objektivnosti a nepodjatosti insolvenčního správce
52

.  

 Dle JUDr. Kotoučové se o zavedení tohoto institutu pokoušela již dříve 

připravovaná novela zákona o konkursu a vyrovnání z roku 1999, k čemuž však 

nedošlo
53

.  

3.2 Odpovědnost insolvenčního správce 

 

 Podle § 36 odst. 1 InsZ je insolvenčního správce povinen vykonávat svou funkci 

svědomitě a s odbornou péčí a je povinen vyvinout veškeré možné úsilí a upřednostnit 

vždy zájmy věřitelů tak, aby mohli být uspokojeni v co největším rozsahu. Toto 

ustanovení reflektuje jednu z hlavních zásad insolvenčního řízení, podle které má být 

insolvenční řízení vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen 

nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího 

                                                 
52

 K takovéto situaci došlo například v případě insolvenční věci dlužníka SAZKA, a.s vedené u 

Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 60 INS 628/2011, kde byl v případě věřitele č.  390 - 

BESTSPORT, akciová společnost usnesením  MSPH 60 INS 628/2011-B-519 pro svůj poměr k tomuto 

věřiteli vyloučen pro některé úkony insolvenční správce a ustanoven byl oddělený správce.  
53

 KOTOUČOVÁ, J. A KOL. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. 

vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, s. 69. 
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uspokojení věřitelů. V návaznosti na tuto zásadu je koncipována také odpovědnost 

insolvenčního správce za škodu nebo jinou újmu. 

  Odpovědnost insolvenčního správce je v insolvenčním zákoně upravena nově, 

neboť v zákoně o konkursu a vyrovnání byla upravena pouze stručně
54

.  

 Insolvenční správce nově odpovídá za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí 

dlužníku, věřitelům nebo třetím osobám, pokud při výkonu své funkce poruší povinnosti 

uložené mu zákonem nebo rozhodnutím soudu, případně nepostupuje s odbornou péčí. 

Zákon tedy nově rozšířil odpovědnost správce za škodu i na nedodržení zákonného 

požadavku odborné péče
55

. Odpovědnosti se v tomto případě může insolvenční správce 

zprostit v případě, pokud prokáže, že ani při vynaložení veškerého možného úsilí, 

s ohledem na průběh insolventního řízení, nemohl škodě či jiné újmě zabránit. 

Insolvenční správce musí vždy informovat věřitelský orgán a insolvenční soud, pokud 

hrozí možnost vzniku škody nebo jiné újmy, a je tedy vždy povinen prokázat 

skutečnost, že o možnosti vzniku škody nebo jiné újmy takto informoval, jakým 

způsobem se jí pokusil zabránit, případně důvod, který mu v tom bránil
56

. Insolvenční 

správce navíc odpovídá také za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí osoby, které 

k plnění svých úkolů použil a pokud má dlužník zaměstnance nebo jiné osoby ve 

smluvním vztahu, odpovídá také za jejich činnost. 

 Zvláštní úpravou, uvedenou v § 37 odst. 3 InsZ je odpovědnost insolvenčního 

správce za škodu nebo jinou majetkovou újmu, která vznikla věřiteli s pohledávkou za 

majetkovou podstatou tím, že nemohla být uspokojena jeho pohledávka vzniklá 

z právního úkonu insolvenčního správce. Této odpovědnosti se však může insolvenční 

správce také zprostit, a to pokud prokáže, že v době, kdy učinil právní úkon, nemohl 

vědět, že majetková podstata nebude dostačující pro úhradu této „zapodstatové“ 

pohledávky. Podle JUDr. Pohla půjde nejčastěji o případ, kdy správce po zahájení 

insolvenčního řízení uzavře smlouvu, například na plnění potřebné k udržování 

majetkové podstaty, přičemž věřitel této pohledávky má ze zákona a bez přihlášení 
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 V § 8 odst. 2 ZKV, který ve větě první stanovil, že správce je povinen při výkonu funkce postupovat s 
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právo na uspokojení této pohledávky a může se domáhat proti správci uspokojení 

pohledávky žalobou podle § 203 odst. 4 InsZ
57

. V praxi především v konkursu uzavírá 

insolvenční správce často smlouvy, kterými zajišťuje například správu majetku v 

majetkové podstatě a ze kterých vznikají pohledávky za podstatou. 

 Právo na náhradu škody proti insolvenčnímu správci může být uplatněno ve 

lhůtě dvou let od doby, kdy se poškozený o výši škody a odpovědnosti insolvenčního 

správce dozvěděl, avšak nejpozději do tří let, a jde-li o škodu způsobenou úmyslným 

trestným činem, za který byl správce pravomocně odsouzen, nejpozději do deseti let od 

skončení insolvenčního řízení. Délka těchto lhůt je odvozena z občanskoprávní úpravy.  

 Kromě náhrady škody upravuje insolvenční zákon další sankční opatření. 

Insolvenční správce může být za porušení svých povinností rovněž své funkce zproštěn, 

a to v případě, že nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí nebo pokud 

poruší důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo insolvenčním soudem. 

Insolvenční soud tak může učinit na základě návrhu věřitelského orgánu nebo dlužníka, 

případně bez návrhu. Je třeba podotknout, že zproštěním funkce odpovědnost 

insolvenčního správce za dobu jejího výkonu nezaniká
58

. 

 Při výkonu funkce může insolvenčnímu správci vzniknout také odpovědnost 

podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Legální definici insolvenčního správce 

upravuje § 128 odst. 1 a 2 TZ
59

 a insolvenčního řízení se v trestním zákoníku týkají tzv. 

úpadkové delikty obsažené v hlavě páté zvláštní části trestního zákoníku. Trestný čin 

pletichy v insolvenčním řízení v § 226 odst. 3 TZ výslovně uvádí insolvenčního správce 

jako zvláštního pachatele, přičemž sankcí může být v tomto případě trest odnětí 

svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti.  

 V případě zahájení trestního řízení proti insolvenčnímu správci může být 

pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce, o čemž rozhoduje 

Ministerstvo spravedlnosti. To také v případě pravomocného rozhodnutí, kterým je 
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insolvenční správce shledán vinným, zruší jeho povolení k výkonu činnosti 

insolvenčního správce.
60

 

4. Práva a povinnosti insolvenčního správce 
 

Činnost insolvenčního správce je v mnoha ohledech značně rozsáhlá a přesto, že 

se má práce týká jeho činnosti v konkursu, mnohá jeho práva a povinnosti jsou společná 

také pro ostatní způsoby řešení úpadku. 

Jak již bylo uvedeno výše, prohlášením konkursu, resp. zveřejněním usnesení o 

prohlášení konkursu, přecházejí na insolvenčního správce všechna práva a povinnosti 

týkající se dlužníkova majetku a případné řešení jakékoli situace z toho vyplývající. Jak 

uvádí § 246 odst. 1 InsZ do jeho pravomoci od tohoto okamžiku dále náleží také výkon 

akcionářských práv spojených s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, 

rozhodování o obchodním tajemství a v neposlední řadě vstupuje do pracovněprávních 

vztahů jako zaměstnavatel vůči dlužníkovým zaměstnancům, přičemž dále zajišťuje 

také chod dlužníkova podniku, jeho účetnictví a také plní daňové povinnosti. Jakékoli 

další právní úkony, které by následně po prohlášení konkursu dlužník učinil, jsou vůči 

věřitelům neúčinné, avšak pro případ, že by existovala pochybnost o tom, kdy dlužník 

předmětný úkon vykonal, zavádí ustanovení § 246 odst. 3 InsZ vyvratitelnou 

domněnku, že se tak stalo až v době po přechodu dispozičního oprávnění na 

insolvenčního správce. Případný úkon, kterým by dlužník po prohlášení konkursu 

odmítl dar, či dědictví, případně by uzavřel dohodu o vypořádání dědictví, a to vše bez 

souhlasu insolvenčního správce, je neplatný.  

Vzhledem k tomu, že jedním z úkolů insolvenčního správce je z odborného 

hlediska posoudit stav dlužníkova majetku, resp. hospodářskou situaci dlužníka, 

sestavuje insolvenční správce zprávu o jeho hospodářské situaci, a to ke dni prohlášení 

konkursu. Při jejím zpracování vychází ze seznamu přihlášených pohledávek a soupisu 

majetkové podstaty. Tato zpráva je ukazatelem možností pro další nakládání 

s dlužníkovým majetkem. 

Ihned poté, respektive neprodleně poté, co nabude účinnosti prohlášení 

konkursu, musí insolvenční správce zajistit provedení některých procesních úkonů, 
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které vyplývají z tohoto prohlášení. Jeho aktivita vychází především z přechodu 

dispozičních oprávnění k nakládání s majetkovou podstatou dlužníka, jakož i k výkonu 

práv a povinností s tím souvisejících.  

Jak je uvedeno v ustanovení § 277 odst. 3 InsZ po prohlášení konkursu zaměří 

insolvenční správce svou činnost především na zjištění, zajištění a soupis majetkové 

podstaty, na dokončení seznamu přihlášených pohledávek a dále na přípravu 

přezkumného jednání a přípravu schůze věřitelů.  

V následujících podkapitolách si dovoluji rozebrat podrobně činnost 

insolvenčního správce související s přípravou seznamu přihlášených pohledávek a 

činnost související s nakládáním s majetkovou podstatou  

4.1 Práva a povinnosti související s uplatňováním pohledávek 

 

 Důležitou povinností insolvenčního správce v konkursu je mimo jiné dokončení 

seznamu přihlášených pohledávek. Tomuto procesu předchází další činnost spočívající 

také v přezkoumání přihlášených pohledávek a po sestavení tohoto seznamu v přípravě 

přezkumného jednání před insolvenčním soudem. 

 Jednou z podmínek úpadku dlužníka, je mnohost věřitelů, a proto je důležité 

sestavit pro řádný průběh insolvenčního řízení seznam s jimi uplatňovanými 

pohledávkami. Jejich přehled je sestavován na základě přihlášky pohledávky, jejíž 

podání je hlavním předpokladem uspokojení přihlášené pohledávky.  

 Podat přihlášku své pohledávky mohou věřitelé již od zahájení insolvenčního 

řízení po dobu, která je stanovena insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku. 

Zatímco v řízení podle zákona o konkurzu a vyrovnání mohli věřitelé své přihlášky 

uplatňovat až prohlášením konkursu, nyní ji mohou podat již od okamžiku zahájení 

insolvenčního řízení, přičemž věřitel, který insolvenční návrh podává, je povinen svou 

přihlášku uplatnit současně s návrhem na zahájení insolvenčního řízení.  

 Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší než třicet dní a delší než dva 

měsíce. V případě, že je podána přihláška pohledávky po uplynutí této lhůty, soud k ní 

již nemůže přihlédnout a usnesením ji odmítne. Jak uvádí Mgr. Sigmund, v praxi soudy 

stanovují tuto lhůtu z utilitárních důvodů téměř výhradně v nejkratším možném 

zákonném rozsahu, přičemž se ale jedná o lhůtu procesněprávní povahy, a proto postačí 
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přihlášku pohledávky předat k poštovní přepravě posledního den této lhůty.
61

 Tento 

názor je podpořen také například Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2010, 

sp. zn. 29 NSČR 2/2010
62

. 

 Jak je uvedeno v ustanovení § 165 odst. 2 InsZ, zákon stanoví, že v rámci 

insolvenčního řízení mohou být uspokojeni i věřitelé, kteří nepodali přihlášku a jejich 

nárok se považuje za přihlášený. Takováto situace se může vyskytnout například 

v případě pohledávek společníků nebo členů dlužníka, které vyplývají z jejich účasti ve 

společnosti nebo v družstvu a které se neuplatňují, ale pouze se oznamují insolvenčnímu 

správci, který o nich vede evidenci (§ 172 InsZ). Dalším případem může být 

pohledávka, která vznikne jednomu z manželů při vypořádání společného jmění poté, co 

došlo v důsledku konkursu k zániku společného jmění manželů. Taková pohledávka se 

považuje za přihlášenou (§ 275 InsZ).  

 Věřitelé, kteří uplatňují svůj nárok vůči dlužníkovi, jsou povinni přihlásit 

veškeré své pohledávky, včetně těch, které již byly uplatněny u soudu či které jsou 

vykonatelné nebo jsou již předmětem vykonávacího a exekučního řízení. Stejně tak je 

možné přihlásit nesplatné nebo podmíněné pohledávky.  

 Přihlášení pohledávky v insolvenčním řízení má vzhledem k běhu promlčecí 

doby nebo pro zánik práva stejné účinky jako uplatnění práva u soudu. Tímto 

okamžikem se staví běh promlčecí doby. U nároků, které se řídí občanským zákoníkem, 

začíná, v  případě odmítnutí přihlášky soudem nebo zpětvzetí přihlášky věřitelem, 

promlčecí doba běžet znovu od okamžiku právní moci rozhodnutí o ukončení účasti 

věřitele v řízení. Avšak pokud se nárok řídí obchodním zákoníkem, platí v případě 
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odmítnutí přihlášky insolvenčním soudem nebo zpětvzetí přihlášky věřitelem, že 

promlčecí doba běžet nepřestala
63

.  

 Co se týče věřitelů, přestože by měly být jejich nároky vždy uspokojeny 

rovnoměrně, existují rozdíly v jejich postavení. Tyto rozdíly vznikají v důsledku 

odlišností co do vzniku nebo povahy jednotlivých pohledávek. Věřitelé se tak dělí do 

několika skupin, v důsledku čehož jsou někteří věřitelé a určité pohledávky 

uspokojovány přednostně nebo některé naopak až následně. Je proto třeba 

v insolvenčním řízení rozlišovat zajištěné věřitele, věřitele pohledávky za majetkovou 

podstatou a věřitele pohledávek jim postavených na roveň a věřitele podřízených 

pohledávek. 

 Zajištění věřitelé jsou skupinou věřitelů, jejichž pohledávka je zajištěna 

majetkem, který spadá do majetkové podstaty. Právem, na základě kterého vzniká 

takového zajištění, může být zástavní právo, zadržovací právo, omezení převodu 

nemovitosti, zajišťovací převod práva, postoupení pohledávky k zajištění nebo obdobné 

právo vyplývající ze zahraniční úpravy. Jejich nárok musí být uplatněn přihláškou, ve 

které musí být také uvedeno, zda je právo na uspokojení ze zajištění uplatňováno, jinak 

se má za to, že pohledávka je nezajištěná.  

 Z jejich postavení vyplývají některá další oprávnění jako je například povinnost 

insolvenčního správce respektovat pokyny zajištěného věřitele ke správě majetkové 

hodnoty sloužící k zajištění, případně je jeho pokyny vázán i co do zpeněžení takových 

hodnot.  

 Zajištění věřitelé se uspokojují přednostně před ostatními věřiteli, a to ze 

zpeněžení majetkových hodnot, které byly předmětem zajištění. Pořadí jejich 

uspokojení se řídí dobou vzniku zajištění. Tato úprava navazuje na právní úpravu 

zákona o konkursu a vyrovnání, která hovořila o „oddělených věřitelích“, avšak 

nepřejímá již omezení pro uspokojení věřitele do výše 70 % výtěžku z prodeje předmětu 

zajištění
64

.  Jak je uvedeno v ustanovení § 219 odst. 4 InsZ, je-li uplatňováno právo na 

uspokojení pohledávky ze zajištění nebo má-li být majetková podstata zpeněžena 

prodejem podniku dlužníka jedinou smlouvou, oceňuje majetkovou hodnotu znalec. 
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Ovšem v případě, že takto stanovená hodnota zajištěného majetku nedosáhne hodnoty 

zajišťované pohledávky, považuje se taková pohledávka do výše rozdílu za nezajištěnou 

pohledávku. 

 Další skupinou věřitelů jsou věřitelé pohledávek za majetkovou podstatou. 

Jejich výčet je taxativně uveden v § 168 odst. 1 a 2 InsZ a společným jmenovatelem je 

to, že vznikají až po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria, resp. po 

rozhodnutí o úpadku
65

. Patří mezi ně mimo jiné náhrada výdajů insolvenčního správce, 

resp. předběžného správce a jeho odměna, náhrada nutných výdajů a odměna 

likvidátora, členů a náhradníků věřitelského výboru či náhrada hotových výdajů a 

odměna znalce, dále daně, poplatky, cla a pojistné, či pohledávky věřitelů ze smluv 

uzavřených insolvenčním správcem.  

 Pohledávky za majetkovou podstatou se neuplatňují vůči dlužníku, ale vůči 

insolvenčnímu správci, který je v tomto případě povinným a uspokojují se z majetkové 

podstaty kdykoli po rozhodnutí o úpadku. 

 Věřitelé pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou 

podstatou jsou další skupinou s odlišným postavením. U těchto pohledávek došlo 

oproti úpravě obsažené v zákoně o konkursu a vyrovnání k rozšíření a zpřesnění jejich 

výčtu. Jak uvádí důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu, mezi tyto pohledávky jsou 

zahrnuty téměř všechny pracovněprávní nároky, nově je zaveden také nárok věřitelů na 

náhradu škody způsobené na zdraví a úprava se rozšiřuje i na pohledávky státu za 

náhradu mzdových nároků proplacené podle zvláštního zákona
66

.  

 Postup jejich uplatňování je stejný jako při uplatňování pohledávek za 

majetkovou podstatou. 

 Oba druhy těchto pohledávek, tj. pohledávky za majetkovou podstatou a 

pohledávky jim na roveň postavené, nezařadí insolvenční správce do seznamu 

pohledávek, který zpracovává pro přezkumné jednání. 

 Nově upraveny jsou insolvenčním zákonem tzv. podřízené pohledávky a 

pohledávky společníků nebo členů dlužníka. Takovými se rozumí ty pohledávky, 
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které mají být podle smlouvy uspokojeny až poté, co došlo k uspokojení jiných věřitelů 

nebo ostatních pohledávek dlužníka, vč. pohledávek z podřízeného dluhopisu podle 

zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.  

 K úhradě takových pohledávek je možno přistoupit teprve po úplném uspokojení 

všech pohledávek s výjimkou pohledávek uvedených v § 170 InsZ, k jejichž uspokojení 

v insolvenčním řízení vůbec nedochází
67

. Při úhradě podřízených pohledávek je důležitá 

také míra jejich podřízenosti, která může být dohodnuta či stanovena, jinak dochází 

k uspokojení poměrnému. Poslední v řadě se uspokojují pohledávky společníků a členů 

dlužníka, které vyplývají z jejich účasti ve společnosti nebo družstvu. Tyto pohledávky 

se neuplatňují, ale pouze se oznamují insolvenčnímu správci, který o nich vede 

evidenci. (§ 172 InsZ).    

 Jak již bylo uvedeno výše, základním předpokladem k uplatnění pohledávky 

věřitele vůči dlužníku v insolvenčním řízení je přihláška pohledávky na předepsaném 

formuláři, jež musí mimo jiné obsahovat důvod vzniku a výši pohledávky. Výše 

pohledávky musí být vždy vyčíslena v penězích, ať už jde o pohledávku nepeněžitou 

nebo pohledávku neurčité hodnoty. Přihlášku pohledávky zajištěné musí věřitel navíc 

uplatnit s přesným označením druhu zajištění a jeho vzniku, stejně tak musí věřitel 

pohledávky vykonatelné uvést, z čeho je vykonatelnost vyvozována. 

4.1.1 Přezkoumání přihlášek pohledávek insolvenčním správcem 

  

 Přihláška pohledávky spolu s přílohami se podává vždy ve dvou vyhotoveních, 

z nichž jeden stejnopis předá insolvenční soud insolvenčnímu správci. Jeho povinností 

je přihlášené pohledávky přezkoumat co do jejich bezvadnosti, úplnosti, řádnosti a 

nepopíratelnosti.   

                                                 
67

 Neuspokojují se žádným ze způsobů řešení úpadku a jedná se o úroky, úroky z prodlení a poplatek z 

prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v 

době po tomto rozhodnutí, úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se 

staly splatné až po rozhodnutí o úpadku, pohledávky věřitelů z darovacích smluv, mimosmluvní sankce 

postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků, cla, pojistného na sociální 

zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud 

povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku, smluvní pokuty, pokud právo na jejich 

uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku,  náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním 

řízení. 
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 Nejprve musí dojít k přezkoumání její úplnosti a bezvadnosti, neboť přihláška 

má formální náležitosti, které musí být vždy dodrženy. Především je nutné, aby byla 

pohledávka přihlášena na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na stránkách 

zřízených Ministerstvem spravedlnosti
68

. Tento formulář je zpracován na základě 

vyhlášky, která je prováděcím přepisem
69

 a obsahuje všechny údaje nutné k jejímu 

podání. Mimo jiné je jedním z nutných údajů seznam příloh, který musí obsahovat 

listiny, prokazující existenci věřitele - právnické osoby, kopie smluv, soudních nebo 

jiných rozhodnutí a dalších listin které dokazují existenci pohledávky a případně plnou 

moc zmocněnce, pokud je věřitel tímto způsobem zastoupen. Pokud insolvenční správce 

zjistí, že přihláška neobsahuje požadované náležitosti, je jeho povinností vyzvat věřitele 

k opravě či doplnění, a to ve lhůtě nejméně 15 dnů. Tato výzva musí obsahovat poučení 

o tom, v čem vada spočívá, případně jak ji odstranit a dále poučení o následcích 

nesplnění výzvy (§ 188 odst. 2 InsZ).  

 Poté, co je pohledávka přezkoumána i co do řádnosti, tedy byla řádně a včas 

doplněna či opravena, přistoupí insolvenční správce k samotnému přezkoumání jejich 

nepopíratelnosti. Při této činnosti vychází insolvenční správce z účetnictví dlužníka, 

případně z evidence vedené dle zákona o dani z příjmů. Insolvenční správce 

samozřejmě využívá podkladů předložených samotným věřitelem, na základě kterých 

svůj nárok uplatňuje, přičemž může využít také součinnosti orgánů veřejné správy
70

. 

 Důležitým bodem tohoto přezkoumání je oprávnění dlužníka vyjádřit se 

k přihláškám pohledávek, a to na základě výzvy, která je mu insolvenčním správcem 

zaslána. Toto stanovisko by mělo být přiloženo k seznamu přihlášek pohledávky, 

respektive by o něm měl být informován insolvenční soud.  

 Co se týče přihlášené pohledávky, je věřitel, který ji přihlásil, případně takový 

věřitel, na něhož se hledí jako na oprávněného, vzít ji kdykoli zpět po celou dobu 

insolvenčního řízení, ať už celou nebo jen zčásti a bez uvedení důvodu. O zpětvzetí 

rozhoduje insolvenční soud usnesením, proti němuž je oprávněn podat odvolání pouze 

věřitel. Právní mocí tohoto usnesení také končí účast věřitele v insolvenčním řízení. 
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 Formulář – přihláška pohledávky. Dostupné z www: 

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR. 
69

 Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona. 
70

 Ust.§ 43 a 44 InsZ. 

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
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 Další možností ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení je odmítnutí 

přihlášky pohledávky, a to v případě, že během insolvenčního řízení nastane situace, 

kdy se podle insolvenčního zákona k přihlášce pohledávky nepřihlíží. K takové situaci 

může dojít například v případě, že není pohledávka přihlášena v soudem stanovené 

lhůtě, věřitel nedoplní či neopraví přihlášku pohledávky ve lhůtě stanovené 

insolvenčním správcem a v dalších případech stanovených insolvenčním zákonem.  

4.1.2 Seznam přihlášených pohledávek 

  

 Na základě přezkoumání pohledávek, které mu byly předloženy insolvenčním 

soudem, sestaví insolvenční správce seznam přihlášených pohledávek. Jak již bylo 

uvedeno výše, zpracování seznamu přihlášených pohledávek je jedním z důležitých 

úkolů insolvenčního správce v konkursu a tento seznam se stává podkladem pro další 

řízení.  

 Povinností insolvenčního správce je zařadit do seznamu přihlášených 

pohledávek všechny pohledávky, avšak s vyloučením některých přímo insolvenčním 

zákonem specifikovaných. Takto nejsou do seznamu přihlášených pohledávek zařazeny 

pohledávky, k nimž se nepřihlíží, tj. především pohledávky opožděné, vadné 

pohledávky nedoplněné nebo neopravené po výzvě insolvenčního správce. Dále 

insolvenční správce neuvede pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, tj. 

především pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené. 

Zvlášť v tomto seznamu uvádí insolvenční správce zajištěné věřitele spolu s důvodem a 

způsobem jejich zajištění a vykonatelné pohledávky. Dále musí výslovně uvést, které 

pohledávky popírá. Jak je uvedeno v § 189 odst. 1 InsZ u každého věřitele musí být 

uvedeny údaje o jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí 

jeho pohledávky. Náležitosti seznamu přihlášených pohledávek blíže specifikuje 

prováděcí předpis, který uvádí další údaje, které musí insolvenční správce do seznamu 

zapracovat
71

. Povinností insolvenčního správce je umožnit účastníkům insolvenčního 

řízení nahlédnout do zpracovaného seznamu, přičemž informaci o místu a čase 

oznamuje insolvenčnímu soudu v okamžiku předložení seznamu přihlášek. 
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 Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona. 
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Nahlížejícímu by měly být k dispozici také podklady, na základě kterých byl seznam 

přihlášených pohledávek zpracován.  

 Insolvenční soud zveřejňuje seznam přihlášených pohledávek v insolvenčním 

rejstříku. Stejně tak zveřejní bezodkladně každou jeho změnu. Povinností insolvenčního 

správce je předložit zpracovaný seznam insolvenčnímu soudu tak, aby jej soud mohl 

zveřejnit nejpozději 15 dnů před tím, než je nařízeno přezkumné jednání, resp. 

nejpozději 3 dny před nařízeným přezkumným jednáním, pokud se má konat ve lhůtě 15 

dnů od skončení lhůty k podání přihlášek (§ 189 odst. 3 InsZ).  

4.1.3 Přezkoumání přihlášených pohledávek insolvenčním soudem 

  

 Příprava přezkumného jednání je další dílčí povinností insolvenčního správce 

v konkursu. Přezkumné jednání je nařízeno již rozhodnutím o úpadku a jeho termín je 

stanoven insolvenčním soudem tak, aby se konalo nejdříve 7 dnů a nejpozději 2 měsíce 

po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, přičemž ze zvláštních důvodů může 

insolvenční soud tuto lhůtu prodloužit
72

, především z důvodu řádného přezkoumání 

pohledávek insolvenčním správcem například v případě velkého množství věřitelů. 

První přezkumné jednání je částečně závislé na konání schůze věřitelů, která je svolána 

rozhodnutím o úpadku, a to nejpozději do tří měsíců od rozhodnutí o úpadku. Jejím 

úkolem je mimo jiné potvrdit stanoveného insolvenčního správce a zajistit mu tak 

„podporu“ tohoto věřitelského orgánu. Na přezkumném jednání je vždy nutná účast 

dlužníka a insolvenčního správce. Účast insolvenčního správce je nutná vždy osobně, 

tato skutečnost byla dovozena i Usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 

631/2010-B-27 ze dne 3.8.2010 ve věci KSHK 45 INS 154/2010
73

. 
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 Ust. § 137 odst. 2 InsZ. 
73

 Odvolací soud dovozuje, že osobní účast správce na přezkumném jednání je nezbytná a nelze zásadně 

připustit, aby přihlášené pohledávky popíral nebo uznával někdo jiný než ten, kdo je k tomu dle § 192 

odst. 1 IZ výlučně oprávněn a jenž může stanovisko, které k jednotlivým pohledávkám zaujal v seznamu 

přihlášených pohledávek, při přezkumném jednání měnit. Ostatně měnit důvod vzniku přihlašované 

pohledávky, její výši nebo pořadí mohou až do přezkoumání přihlášené pohledávky též věřitelé (§ 192 

odst. 2 IZ), a je proto žádoucí, aby na tyto případné změny mohl adekvátně reagovat přímo správce, jenž 

by např. v případě popření vykonatelné pohledávky byl v incidenční žalobě vázán skutečnostmi, pro které 

ji popřel (§ 199 odst. 3 IZ). Přestože § 40 odst. 3 IZ umožňuje, aby správce jednal v soudních a v jiných 

řízeních prostřednictvím svého zaměstnance nebo i zaměstnance dlužníka, kterého by k tomu pověřil, při 

plnění některých povinností podle insolvenčního zákona, v němž není jeho účastníkem (§ 14 IZ), ale 

samostatným procesním subjektem (§ 9 písm. d) IZ), je však principiálně nezastupitelný. Správce je 

vzhledem k účinkům spojeným s jeho projevem vůle a jejich významem pro insolvenční řízení jako 

takové vyplývající zejména z § 192 odst. 1 IZ povinen osobně se zúčastnit přezkumného jednání. Proto 
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 Podkladem pro vedení přezkumného jednání je seznam přihlášených 

pohledávek, pořadí přezkoumání jednotlivých pohledávek se řídí podle tohoto seznamu. 

Jeho hlavním účelem je přezkoumat především návrhy na popření přihlášených 

pohledávek, a to co do jejich pravosti, výše a pořadí.  

 Popřením pravosti přihlášené pohledávky rozumí insolvenční zákon námitku, že 

pohledávka nevznikla, již zcela zanikla nebo je promlčená. Proto je při přihlašování 

pohledávky důležité, aby byly předloženy všechny odpovídající doklady, které existenci 

pohledávky dokazují.  

 Popření výše pohledávky vyjadřuje námitku neopodstatněné výše pohledávky, 

tedy že je přihlášena pohledávka vyšší než je dlužníkův závazek. Popírající však vždy 

musí uvést, jaká je skutečná výše popírané pohledávky. Otázka výše pohledávky je 

důležitá především pro věřitele, neboť existuje možnost, že bude-li později zjištěná výše 

pohledávky nižší než 50 % přihlášené pohledávky, může být věřiteli uložena 

insolvenčním soudem sankce. Tato sankce spočívá v úhradě částky v maximální výši 

rozdílu mezi pohledávkou zjištěnou a přihlášenou, a to ve prospěch majetkové podstaty 

(§ 178 InsZ). Je nutné podotknout, že stejnou sankci, avšak ve prospěch zajištěných 

věřitelům s právem zajištění na stejném majetku, může insolvenční soud uložit také 

v případě, že věřitel uplatní zajištěnou pohledávku, avšak jeho právo na uspokojení 

bude zjištěno v rozsahu menším než 50 % hodnoty zajištění (§ 179 InsZ).   

 Dále je možné popřít pořadí pohledávky, přičemž touto námitkou není ovlivněna 

její pravost nebo výše. Stejně tak není ovlivněno pořadí pohledávky, je-li naopak 

popřena její výše. V případě námitky do pořadí pohledávky je možné namítat, že 

pohledávka má méně výhodné postavení, tedy má být uspokojena v horším pořadí než 

bylo uplatněno přihláškou, a nebo že je pohledávka popírána ve smyslu existence 

nároku na její uspokojení ze zajištění. Zároveň má popírající vždy povinnost uvést, jaké 

má být pořadí pohledávky pro uspokojení. 

 Co se týče oprávnění k popření přihlášených pohledávek, má jej insolvenční 

správce, dlužník a nově také přihlášení věřitelé. Jak uvádím výše, k této novelizaci 

                                                                                                                                               
lze neomluvenou neúčast správce při přezkumném jednání považovat za do té míry zásadní, že uložení 

pořádkové pokuty je-již jen pro tuto absenci-zcela adekvátní. Ostatně k obdobným závěrům dospěla též 

dřívější judikatura Vrchního soudu v Praze vyjádřená například v usneseních ze dne 11.11.1997, sp. zn. 4 

Ko 324/97, nebo ze dne 23.3.1999, sp. zn. 4 Ko 558/98.  
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došlo v důsledku Nálezu Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 14/10, ze dne 1. 

července 2010. Oprávněním insolvenčního správce je možnost změnit při přezkumném 

jednání své stanovisko k jednotlivým pohledávkám. Popírá-li pohledávku dlužník, 

neovlivní tím její zjištění, ale v případě popření pohledávky co do výše a pravosti není 

seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem. Věřitelovým oprávněním je 

možnost měnit výši přihlašované pohledávky až do skončení přezkumného jednání, 

čímž však může zapříčinit, že pohledávku nebude možné při tomto přezkumném 

jednání přezkoumat. Soud proto vždy nařídí zvláštní přezkumné jednání a věřiteli může 

stanovit povinnost uhradit ostatním věřitelům náklady související s účastí na tomto 

zvláštním jednání.   

 Výsledkem přezkumného jednání je upravený seznam přihlášených pohledávek 

zpracovaný insolvenčním správcem, do nějž jsou zahrnuty výsledky „přezkumu“, tedy 

případná osoba popírající pohledávku a důvod jejího popření. Tento upravený seznam je 

součástí zápisu o přezkumném jednání, který je součástí soudního spisu. 

4.1.4 Postup při popření pohledávky insolvenčním správcem 

  

 Insolvenční zákon dává věřitelům možnost obrany v případě popření pohledávky 

nevykonatelné či vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem. 

 Popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem se mohou věřitelé 

bránit žalobou na určení podanou u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného 

jednání. Tato lhůta neskončí před uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění, které 

zasílá insolvenční správce věřiteli v případě, že se přezkumu neúčastnil a jeho 

nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena. Tuto žalobu podává věřitel proti 

insolvenčnímu správci a odůvodnit ji může pouze do důvodu, pro který svou 

pohledávku uplatnil v předchozím řízení, tj. do skončení přezkumného řízení, případně 

může uvést nové skutečnosti související s prodejem podniku (§ 198 InsZ). Takovéto 

uplatnění práva je incidenčním sporem, neboť je sporem vzniklým při popření pravosti, 

výše nebo pořadí přihlášené pohledávky
74

.  
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 Incidenčnímu spory jsou spory, které jsou vyvolány insolvenčním řízením, respektive vznikají v přímé 

souvislosti s insolvenčním řízením a jejich výsledek je významný výlučně pro insolvenční řízení. Dle § 

159 odst. 1 jsou incidenčními spory  spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, spory o 

vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání 
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 Dalším incidenčním sporem je případ, kdy insolvenční správce popře 

vykonatelnou pohledávku, která však nebyla řádně doplněna o skutečnosti, které její 

vykonatelnost dokazují. Insolvenční správce podá v tomto případě do 30 dnů od 

přezkumu žalobu k insolvenčnímu soudu proti věřiteli. Důvodem, o který opírá 

insolvenční správce svou žalobu mohou být pouze skutečnosti, které nebyly uplatněny 

dlužníkem v nalézacím řízení, na základě kterého bylo pravomocně rozhodnuto, 

přičemž se správce může opřít pouze o skutečnosti, pro které pohledávku popřel a tyto 

skutečnosti nemůže již dále doplňovat.  

4.1.5 Zjištění pohledávky 

  

 Zjištění pohledávky podle insolvenčního zákona je vymezeno v § 201 InsZ. 

V případě nevykonatelných pohledávek je pohledávka zjištěna, jestliže ji nepopřel 

insolvenční správce ani žádný z přihlášených věřitelů, insolvenční soud odmítl popření 

přihlášeným věřitelem, případně insolvenční správce či přihlášený věřitel vezme své 

popření zpět. Pohledávka může být zjištěna také rozhodnutím insolvenčního soudu 

v incidenčním sporu o její pravost, výši nebo pořadí. Rozhodnutí o tomto incidenčním 

sporu poznamená insolvenční soud v upraveném seznamu pohledávek. 

 V případě vykonatelných pohledávek je pohledávka zjištěna také v případě, 

nepodá-li insolvenční správce žalobu o její popření včas, byla-li taková žaloba 

zamítnuta, případně odmítnuta nebo bylo řízení zastaveno. 

4.2 Práva a povinnosti související s majetkovou podstatou 

 

Jednou z hlavních povinností insolvenčního správce v případě řešení úpadku 

konkursem je zjištění a zajištění majetkové podstaty dlužníka a vypracování jejího 

soupisu a dále její zpeněžení. S výkonem povinnosti insolvenčního správce jsou spojena 

také práva vyplývající z povahy jeho postavení, a to především ve vztahu k dlužníkovi, 

který je povinen poskytnout insolvenčnímu správci součinnost. 

                                                                                                                                               
výtěžku zpeněžení podle § 225 odst. 5, spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela, 

spory na základě odpůrčí žaloby, spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením 

povinností insolvenčním správcem, a případné další spory, které tak označí zákon. 
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4.2.1 Zjištění majetkové podstaty 

 

 Zjištěním majetkové podstaty dlužníka je pověřen insolvenční správce, resp. již 

předběžný insolvenční správce, který se při své činnosti řídí pokyny insolvenčního 

soudu (§ 209 InsZ). Rozsah majetkové podstaty je závislý především na navrhovateli 

úpadku. V případě, že podá insolvenční návrh dlužník, spadá do majetkové podstaty 

veškerý dlužníkův majetek ke dni zahájení insolvenčního řízení. V případě, že podá 

insolvenční návrh věřitel, zahrnuje se do majetkové podstaty také dlužníkův majetek ke 

dni, kdy je insolvenčním soudem vydáno předběžné opatření, kterým je omezeno 

nakládání dlužníka s majetkem, případně od rozhodnutí o úpadku a veškerý majetek 

nabytý po vydání takových rozhodnutí. Důležité je také zmínit, že do majetkové 

podstaty dlužníka spadají také případné podíly na majetku, majetek ve společném jmění 

manželů a také případný majetek jiných osob založený plněním z neúčinných právních 

úkonů (§ 205 InsZ). 

 V ustanovení § 205 odst. 1 InsZ jsou demonstrativně uvedeny majetkové 

hodnoty, které mohou být zahrnuty do majetkové podstaty
75

. Co se týče položek 

v tomto výčtu, je důležité se zastavit především nad bodem, zahrnujícím soubor věcí a 

věci hromadné. Tento bod byl do tohoto výčtu zařazen především pro zjednodušení 

soupisu majetkové podstaty a také proto, aby soubor věcí nebyl rozmělňován formou 

soupisu jednotlivostí, často i nesepsatelných, a aby došlo k přesně definovatelnému 

vymezení souboru věcí a dispozic s nimi v hromadné formě
76

.  

 Je důležité také zmínit majetek, který se do majetkové podstaty nikdy 

nesepisuje. Sem patří majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo 

exekucí (§ 207 InsZ), což jsou především věci, které dlužník nezbytně potřebuje k 

uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních 

                                                 
75

Jsou to především jakékoli peněžní prostředky, věci movité a nemovité, dlužníkův podnik, soubor věcí a 

věci hromadné, vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné 

papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva, obchodní podíl, dlužníkovy 

peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných a pohledávek, které dosud nejsou 

splatné, dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi 

nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady 

ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a 

podpora při rekvalifikaci a další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu. 
76

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

Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 1. vydání. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 264. 
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úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Tak 

jsou z majetkové podstaty vyloučeny především běžné oděvní součásti, obvyklé 

vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické 

potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě 

a hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce 

podle zvláštního právního předpisu
77

. Dále nelze do majetkové podstaty zahrnout 

majetek, který podléhá režimu zvláštních předpisu a podle nich s ním má být naloženo 

(§ 208 InsZ). Insolvenční zákon navazuje v tomto případě na ustanovení § 6, kterým 

jsou některé subjekty vyloučeny z působnosti tohoto zákona a stanoví tak překážku 

nezařazení do majetkové podstaty i pro majetek ve vztahu k takovým institucím
78

.  

 Hlavním podkladem pro zjištění dlužníkova majetku a důležitým výchozím 

materiálem pro insolvenčního správce je seznam majetku předložený dlužníkem při 

podání návrhu
79

, případně doložený na výzvu soudu v případě insolvenčního návrhu 

podaného věřitelem. Insolvenční správce, resp. předběžný správce má však především 

povinnost prošetřit stav dlužníkova majetku samostatně a objektivně zajistit seznam 

dlužníkova majetku. 

 Při veškeré činnosti insolvenčního správce, resp. předběžného správce při 

zjišťování majetkové podstaty, má dlužník povinnost poskytnout veškerou součinnost. 

Tato součinnost spočívá především v předložení soupisu dlužníkova majetku a 

v umožnění přístupu na všechna místa, kde by mohl být umístěn majetek, patřící do 

majetkové podstaty. Neposkytuje-li dlužník potřebnou součinnost, může insolvenční 

soud na návrh insolvenčního správce takovou prohlídku nařídit. Poslední možností, jak 

získat přehled o majetku dlužníka, je předvolání k výslechu a k prohlášení o majetku, 

které provede insolvenční soud na návrh insolvenčního správce. Obdobně jako má 

dlužník informační povinnost uvedenou výše, má oznamovací povinnost vůči 

insolvenčnímu správci jakýkoli držitel dlužníkova majetku, a to v okamžiku, kdy se o 

dlužníkově úpadku dozví (§ 213 InsZ).  

                                                 
77

 Ust. § 322 odst. 1 a 2 OSŘ 
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 KOZÁK, J., BUDÍN. P., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 

Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 1. vydání. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008,  s. 267. 
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 Ust. § 104 InsZ. 
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4.2.2 Soupis majetkové podstaty 

 

 Dalším důležitým bodem činnosti insolvenčního správce je sepsání majetkové 

podstaty a insolvenční správce tak činí v součinnosti s insolvenčním soudem a 

s věřitelským výborem. Soupis majetkové podstaty je výsledkem předchozí činnosti 

insolvenčního správce a jedná se vlastně o „sestavení“ seznamu dlužníkova majetku, 

který může být průběžně a soustavně doplňován. Oprávnění k jeho sepsání náleží pouze 

insolvenčnímu správci, který také nese veškerou odpovědnost za obsah takového 

soupisu. Mgr. Kozák k tomu uvádí, že vzhledem k tomu, že soupis zakládá oprávnění 

nakládat s majetkovými hodnotami jen způsobem stanoveným v insolvenčním zákoně, 

mělo by se k soupisu přistoupit bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a ustanovení 

správce
80

. 

 Povinností insolvenčního správce je však nejen majetek sepsat a přesně 

identifikovat, ale také jej ocenit. Při oceňování vychází insolvenční správce z účetnictví 

vedeného dlužníkem, z evidence vedené dle zákona o dani z příjmu a z dalších zdrojů, 

které má k dispozici. Zákon uvádí i jiné možnosti a případy, kdy lze sepsaný majetek 

ocenit jiným způsobem. K takovým způsobům patří ocenění znalcem na základě žádosti 

věřitelského výboru. Insolvenční správce však může zadat ocenění majetku znalci i bez 

souhlasu věřitelského výboru, a to v případě obtížně ocenitelného majetku, přičemž 

musí hledět účelnosti takového postupu. Vždy také musí zadat ocenění znalci v případě, 

že dochází ke zpeněžení majetkové podstaty formou prodeje dlužníkova podniku 

jedinou smlouvou
81

, případně jeho části nebo je takovým způsobem prodávána celá 

majetková podstata (§ 219 InsZ). 

 Ocenění jednotlivých položek soupisu je důležité pro účely insolvenčního řízení 

a především pro zjištění celkové orientační hodnoty dlužníkova majetku. Majetek se 

oceňuje obvyklou cenou a částka zjištěná tímto postupem je výchozí informací pro další 

průběh insolvenčního řízení. 

 Soupis majetkové podstaty se tak po formální stránce skládá z jednotlivých 

samostatných položek, které jsou obsahem majetkové podstaty s tím, že majetek takto 

uvedený musí být přesně identifikovatelný. Dále musí být u jednotlivé položky uvedeno 
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 KOZÁK, J., BUDÍN. P., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 

Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 1. vydání. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 278. 
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 Tímto způsobem je možné zvýšit případný zisk, oproti prodeji jednotlivých částí podniku samostatně. 
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ocenění jednotlivé majetkové hodnoty a den, kdy bylo provedeno a pro přehlednost je 

vhodné uvést, kdo majetek ocenil. V případě, že byla některá položka ze soupisu 

vyloučena, je třeba uvést i den a případný důvod vyloučení.  

 Insolvenční správce má právo požádat dlužníka o písemné potvrzení o 

správnosti soupisu. Vzhledem k tomu, že dlužník je povinen poskytnout insolvenčnímu 

správci součinnost při zjišťování a soupisu majetkové podstaty, je tento případný krok 

významný i pro dlužníka, neboť je v jeho zájmu, aby byla majetková podstata sepsána 

dostatečně a mohlo tak být uspokojeno co nejvíce věřitelů. Dlužník může tímto 

způsobem provést kontrolu soupisu svého majetku a být tak srozuměn se svými 

možnostmi. 

 Insolvenční soud musí soupis zveřejnit v insolvenčním rejstříku neprodleně po 

jeho sestavení nebo doplnění. Jak již bylo uvedeno výše, k doplnění může docházet 

postupně.  

 Vzhledem k tomu, že jsou do soupisu majetkové podstaty dlužníka zahrnuty 

majetkové hodnoty na základě sdělení dlužníka a vyhledávací činnosti insolvenčního 

správce, mohou se vyskytnout případy, kdy je zahrnutí majetku sporné. Věci, práva, 

pohledávky a jiné majetkové hodnoty buď dlužníku nenáleží nebo práva na ně uplatňují 

třetí osoby. Obecně jde o majetkové hodnoty, které si tyto osoby nárokují na základě 

neplatných či neúčinných právních úkonů
82

. Skutečnosti o takových nárocích se 

poznamenají do soupisu majetkové podstaty a insolvenční správce takovou osobu 

písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu, případně jí o této skutečnosti vydá 

osvědčení.  

Oprávněnost zahrnutí těchto majetkových hodnot do soupisu může být následně 

řešena formou žaloby na vyloučení či vynětí majetku z majetkové podstaty. Tyto žaloby 

upravuje insolvenční zákon v ustanovení § 225 až 227. 

K první situaci dochází v případě, že třetí osoba tvrdí, že jí označený majetek 

neměl být zahrnut do majetkové podstaty, protože to vylučuje její právo k takovému 

majetku, případně jiný důvod. Nesouhlas takových osob se soupisem majetkové 

podstaty, vytvořené insolvenčním správcem, musí být aktivní, tedy musí dojít k podání 
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vylučovací žaloby proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě třiceti dnů od doručení 

vyrozumění o soupisu majetku, přičemž tato lhůta je prekluzivní. Je vždy nutné, aby 

řízení o vyloučení majetku vyvolaly třetí osoby svým aktivním přístupem vůči soudu 

nebo vůči insolvenčnímu správci
83

. Po celou dobu trvání řízení o vyloučení majetku 

z majetkové podstaty nesmí být s majetkem nijak nakládáno a nesmí být zpeněžen. Toto 

omezení je zmírněno pouze pro případ odvracení újmy bezprostředně hrozící a také pro 

případ, že se zpeněžením a postupem insolvenčního správce souhlasí žalobce. 

Vzhledem k tomu, že řízení o vylučovací žalobě bývá někdy dosti dlouhé, připouští 

insolvenční zákon zpeněžení nebo jiné nakládání se sporným majetkem i v případě, že 

řízení sice dosud nebylo pravomocně ukončeno, ale v prvním stupni již soud rozhodl, a 

to buď tak, že žalobu zamítl, řízení o ní zastavil, případně ji odmítl. K uspokojení 

věřitelů však dochází až po pravomocném ukončení řízení. Žaloba na vyloučení 

majetku z majetkové podstaty je řazena mezi incidenční spory. 

Druhou situací, kdy lze napadnout soupis majetkové podstaty, je návrh na vynětí 

majetku z majetkové podstaty, který podává dlužník vůči insolvenčnímu správci. 

K takovému kroku může přistoupit, pokud se domnívá, že do majetkové podstaty byly 

zahrnuty věci, práva či pohledávky, které do ní nepatří na základě § 207 a 208 

insolvenčního zákona a jak bylo uvedeno výše, jedná se o majetek, který nelze 

postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí a majetek podléhající zvláštním 

předpisům
84

. Dlužník tak musí učinit neodkladně poté, co se o takové situaci dozvěděl 

nebo se při náležité pečlivosti dozvědět měl. Po celou dobu tohoto řízení nesmí 

insolvenční správce majetek zpeněžit či s ním jinak nakládat, obdobně jako u řízení o 

vyloučení majetku z majetkové podstaty. Vhledem k tomu, že takový návrh je podáván 

insolvenčnímu správci, je jeho povinností, aby takový návrh přezkoumal z hlediska jeho 

úplnosti a bezchybnosti a případně vyzval dlužníka k opravě nebo doplnění. Poté 

insolvenční správce předloží takový návrh věřitelskému výboru k vyjádření. Věřitelský 

výbor vypracuje k návrhu své stanovisko, kterým však není insolvenční správce vázán, 

neboť jej posuzuje samostatně. Spolu se stanoviskem věřitelského výboru poté 

předkládá insolvenčnímu soudu zprávu, ve které zároveň uvede důvody pro navrhované 

rozhodnutí, ke kterým se může dlužník vyjádřit. Na základě všech těchto podkladů poté 
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rozhoduje insolvenční soud s tím, že může požádat o předložení dalších dokumentů. 

Insolvenční soud poté rozhodně usnesením, proti kterému je možné podat odvolání. 

K vynětí majetku z majetkové podstaty je oprávněn také insolvenční správce 

kdykoli během insolvenčního řízení a činí tak po předchozím souhlasu věřitelského 

výboru a insolvenčního soudu. Dle důvodové zprávy se jedná o tzv. vynětí z důvodu 

vhodnosti
85

 a jak uvádí JUDr. Maršíková mělo by k takovému postupu docházet až před 

koncem insolvenčního řízení, neboť insolvenční správce by se měl nejdříve vždy 

pokusit majetek zpeněžit
86

. Insolvenční zákon uvádí zejména neprodejné věci a 

nedobytné pohledávky, resp. majetek, který není možné zpeněžit a uspokojit tak 

věřitele. Insolvenční správce musí vynětí přesně identifikovaného majetku do soupisu 

majetkové podstaty vyznačit, a to s uvedením dne a důvodu jeho vynětí
87

.  

 Co se týče nutnosti soupisu majetkové podstaty, existují i případy, kdy lze od 

soupisu nebo ocenění majetkové podstaty upustit a zkrátit tak zákonem stanovený 

postup insolvenčního správce, a to v případech stanovených insolvenčním zákonem (§ 

223 InsZ). Lze takto postupovat zejména v případě nepatrného konkursu
88

 a hlavním 

účelem je urychlení a zefektivnění výsledku insolvenčního řízení.  

4.2.3 Zpeněžení majetkové podstaty 

 

Dalším důležitým krokem v činnosti insolvenčního správce v konkursu je 

zpeněžení majetkové podstaty. Úprava v podstatě navazuje na úpravu obsaženou 

v zákoně o konkursu a vyrovnání, avšak s některými dílčími změnami
89

. Jejím účelem 

je převedení veškerého majetku, který do ní byl zapsán, na peníze sloužící k uspokojení 

věřitelů. Dochází k tomu především kupními smlouvami, dražbami, postoupeními 

pohledávek
90

 a tento výčet lze dále rozšířit například o plnění ze smlouvy o dílo, plnění 

z úvěrové smlouvy poskytnuté dlužníkem nebo o získání výtěžku formou uzavření 
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nájemní smlouvy
91

. Pod zpeněžení majetkové podstaty je dále zahrnuto také využití 

prostředků, které má dlužník v hotovosti nebo na bankovních účtech. Důležitou a 

podstatnou změnou oproti zákonu o konkursu a vyrovnání je možnost započít se 

zpeněžením majetkové podstaty až po právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu a 

nejdříve po první schůzi věřitelů. Výjimkou mohou být případy, kdy hrozí bezprostřední 

zkáza nebo znehodnocení věci nebo pokud insolvenční soud povolí výjimku. Jak je 

uvedeno v důvodové zprávě, toto omezení je snahou o zamezení vzniku neřešitelných 

situací v případě změny nebo zrušení rozhodnutí o prohlášení konkursu
92

.  

Jak bylo uvedeno výše, insolvenční správce má různé možnosti zpeněžení 

majetkové podstaty a  insolvenční zákon je uvádí v § 286 odst. 1. Lze ji zpeněžit 

veřejnou dražbou podle zákona o veřejných dražbách, prodejem movitých věcí a 

nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí a nebo 

prodejem majetku mimo dražbu. O způsobu provedení zpeněžení majetkové podstaty, 

rozhoduje insolvenční správce, avšak se souhlasem věřitelského výboru. Pro případ 

neshod mezi insolvenčním správcem a věřitelským výborem může problém vyřešit 

schůze věřitelů nebo eventuálně insolvenční soud v rámci dohlédací činnosti
93

.  

Co se týče veřejné dražby, provádí se podle zákona o veřejných dražbách a 

hlavním úkolem insolvenčního správce je především shromáždit potřebné podklady a 

předložit je vhodnému dražebníkovi, kterého navrhuje. Smlouva o provedení dražby 

musí být schválena věřitelským výborem (§ 287 InsZ).  

Veřejná dražba je velmi častým způsobem zpeněžení, ale není vhodná vždy, 

protože někdy může být od počátku jasné, že zpeněžení majetku tímto způsobem bude 

problematické a nebude získán potřebný výnos. Pak je na insolvenčním správci, aby 

zvážil jiný možný postup, který by byl vhodnější. V konkursním řízení se tímto 

prostřednictvím nejčastěji zpeněžují samostatné nemovitosti, případně jednotlivá movitá 

aktiva a například běžící podnik nebo jiná komplexní část konkursní podstaty bude 

zpravidla prodávána mimo dražbu
94

. 
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Dalším možným způsobem zpeněžení majetkové podstaty je prodej movitých 

věcí a nemovitostí podle ustanovení části šesté o.s.ř. Návrh na takový prodej podává 

insolvenční správce, který je jediným účastníkem řízení, k okresnímu soudu. 

Podstatnými náležitostmi takového návrhu jsou rozhodnutí o prohlášení konkursu, 

soupis majetkové podstaty potvrzený insolvenčním soudem a souhlas věřitelského 

výboru (§ 288 InsZ). Z tohoto vyplývá, že stejně jako u veřejné dražby, je i v případě 

soudní dražby potřeba schválení tohoto způsobu zpeněžení majetkové podstaty 

věřitelským výborem. 

Jako poslední ve výčtu způsobů zpeněžení majetkové podstaty uvádí insolvenční 

zákon prodej majetku mimo dražbu. K tomuto způsobu prodeje také potřebuje 

insolvenční správce souhlas věřitelského výboru a současně souhlas insolvenčního 

soudu. Insolvenční soud navíc může stanovit určité podmínky prodeje mimo dražbu. 

Smlouva o prodeji mimo dražbu nabývá účinnosti až udělením obou souhlasů. 

Vzhledem k tomu, že by takový prodej mohl být problematický, popisuje Mgr. 

Kozák vhodný postup insolvenčního správce v dané věci, aby se předešlo případnému 

spekulativnímu zvýhodnění nebo naopak poškození některého účastníka. Nejprve 

navrhuje, aby insolvenční správce ihned po soupisu majetkové podstaty oslovil 

věřitelský výbor se svým návrhem obsahujícím přesné podklady pro udělení souhlasu a 

teprve po získání tohoto souhlasu by měl insolvenční správce předložit shodný návrh 

insolvenčnímu soudu.
95

 

Insolvenční správce může při prodeji mimo dražbu požadovanou kupní cenu 

snížit oproti odhadní ceně stanovené při oceňování majetkové podstaty, přičemž musí 

přihlédnout k nákladům, které by jinak bylo nutné při jeho správě vydat (§ 289 InsZ). O 

tyto náklady může tedy případně kupní cenu ponížit a i když nezíská plnou odhadní 

cenu, oprostí se od nákladů, které by jinak musely být vynaloženy v budoucnu.  

Nově oproti zákonu o konkursu a vyrovnání je v insolvenčním zákoně upravena 

možnost napadnout žalobou platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení mimo dražbu, 

přičemž se tato žaloba projednává jako incidenční spor.
96
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Co se týče dlužníkova podniku, může jej insolvenční správce se souhlasem 

insolvenčního soudu a věřitelského výboru prodat jedinou smlouvou (§ 290 InsZ), na 

kterou se použijí ustanovení obchodního zákoníku o prodeji podniku. Tímto způsobem 

se prodává většinou stále fungující podnik, neboť jak je uvedeno výše, prohlášením 

konkursu provoz dlužníkova podniku nekončí
97

. Hlavním účelem je tedy prodat v rámci 

možností fungující podnik a získat tak vyšší výdělek, přičemž na nabyvatele přecházejí 

také práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům. Takový postup 

insolvenčního správce má dozajista i sociální aspekt, neboť takovým způsobem může 

zachovat pracovní místa. Sám insolvenční správce se také vyhne nutnosti vypořádání 

pohledávek zaměstnanců, která by nastala v případě, že by podnik nebyl zachován a 

došlo by k jeho „rozprodávání“. Je důležité také zmínit, že zpeněžení dlužníkova 

podniku takovým způsobem neslouží pouze k úhradě závazků vzniklých z provozu 

podniku, ale je součástí celkového zisku ze zpeněžení majetkové podstaty.  

Postup týkající se zpeněžení dlužníkova podniku jedinou smlouvou se použije 

obdobně pro případy, kdy dochází ke zpeněžení celé majetkové podstaty nebo části 

dlužníkova podniku jedinou smlouvou (§ 292 InsZ). 

Dalším specifikem při zpeněžování majetkové podstaty je zpeněžení věci, práva, 

pohledávky či jiné majetkové hodnoty sloužící k zajištění pohledávky. Insolvenční 

správce musí při zpeněžování těchto hodnot respektovat pokyny takto zajištěného 

věřitele, v případě mnohosti zajištěných věřitelů musí být pokyny uděleny věřiteli 

společně. Ovšem insolvenční správce může požádat insolvenční soud o jejich 

přezkoumání, pokud s pokyny nesouhlasí a domnívá se, že existuje možnost zpeněžit 

tyto hodnoty výhodněji. Hlavním cílem insolvenčního správce je zpeněžit majetkovou 

podstatu co nejvýhodněji, a proto je tato možnost v zájmu dlužníka. 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem zpeněžení majetkové podstaty dlužníka a 

úkolem insolvenčního správce je získat peněžní prostředky k uspokojení věřitelů, je 

také důležitým krokem vymožení dlužníkových pohledávek. Insolvenční správce proto 

musí peněžité i nepeněžité pohledávky ocenitelné penězi uplatnit a vymáhat, ovšem za 

předpokladu, že náklady související s touto činností nebudou neúměrně vysoké a tedy 

takový postup nebude efektivní.  
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Se zpeněžením majetkové podstaty jsou spojeny také některé účinky, které jsou 

důsledkem transformace všech majetkových hodnot v peněžní hotovost. Proto jejím 

zpeněžením zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce a věcná břemena 

zatěžující majetek, která jsou neúčinná podle ustanovení § 248 odst. 3 insolvenčního 

zákona
98

. Dále musí dlužník vyklidit nemovitosti, které využívá k bydlení nebo byt ve 

svém vlastnictví, pokud došlo k jeho zpeněžení v rámci majetkové podstaty. Nabyvatel 

takové nemovitosti je oprávněn, pokud tak dlužník neučiní dobrovolně, domáhat se 

žalobou jejího vyklizení, přičemž je povinen zajistit mu bytovou náhradu. Insolvenční 

zákon v § 285 odst. 4 kromě věřitelů výjimečně zohledňuje také další osoby, 

insolvenční správce je tak při zpeněžování majetkové podstaty vázán zákonnými 

předkupními právy podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. 

Důležité je také zmínit zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty, který se 

vztahuje na dlužníka, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, resp. na další 

osoby mající určitý vliv na úpadek dlužníka a také členy věřitelského výboru Tento 

zákaz se vztahuje také na období tří let od skončení konkursu a jakýkoli úkon, kterým 

by byl tento zákaz porušen, se stává neplatným. Insolvenční zákon v odůvodněných 

případech a se souhlasem věřitelského výboru může takové nabytí povolit, například 

v případech, kdy se jedná o zpeněžení neprodejných věcí nebo nedobytných 

pohledávek, o které má tato vyloučená osoba zájem nebo v případech, kdy je nabídka 

takové osoby výrazně vyšší než nabídky ostatních například z citových důvodů
99

. 

Stejně jako jsou insolvenčním zákonem stanovena pravidla pro zpeněžení 

majetkové podstaty, jsou stanovena také pravidla pro nakládání s výtěžkem jejího 

zpeněžení. Uspokojení obecných pohledávek je prováděno v rozvrhu nebo v částečném 

rozvrhu
100

 a je odvislé od uspokojování zajištěných pohledávek, pohledávek za 

majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených. 
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4.2.4 Konečná zpráva 

 

Sestavení konečné zprávy je jedním z nejdůležitějších úkolů insolvenčního 

správce. Jejím prostřednictvím insolvenční správce předkládá insolvenčnímu soudu 

přehled, který je odrazem jeho činnosti s vyčíslením finančních výsledků. Co se týče 

obsahových náležitostí, musí konečná zpráva podle ustanovení § 302 odst. 2 InsZ 

obsahovat zejména přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na 

roveň postavených, které insolvenční správce již uspokojil a které uspokojit zbývá, 

přehled výdajů vynaložených v souvislosti se správou majetkové podstaty se 

zdůvodněním výdajů, které nejsou obvyklé, přehled zpeněžení majetkové podstaty 

s výsledkem, kterého bylo dosaženo, uvedení majetku, který nebyl zpeněžen, 

s odůvodněním, proč k tomu došlo, výsledky částečného rozvrhu, pokud k němu došlo, 

dále přehled plnění zajištěným věřitelům s promítnutím do rozvrhu a přehled jednání a 

právních úkonů, významných pro průběh insolvenčního řízení. Jejím hlavním cílem je 

stanovení částky, která mám být rozdělena mezi označené věřitele a také udání podílu 

plynoucímu každému takovému věřiteli. 

Insolvenční správce, jeho zástupce, event. předběžný insolvenční správce, 

zvláštní insolvenční správce nebo oddělený insolvenční správce, má nárok na odměnu, 

jejíž vyúčtování spolu s výdaji předkládá insolvenčnímu soudu současně s konečnou 

zprávou.  Odměna insolvenčního správce je stanovena vyhláškou
101

 a v případě řešení 

dlužníkova úpadku konkursem činí nejméně 45.000 Kč a dále je odměna určena 

podílem na výtěžku zpeněžení.  

Po přezkoumání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování 

z hlediska věcné i formální správnosti uvědomí insolvenční soud účastníky 

insolvenčního řízení vyhláškou, tj. zveřejněním na úřední desce insolvenčního soudu a 

současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Poté, co uplyne patnáctidenní lhůta 

k podání námitek proti konečné zprávě, nařídí insolvenční soud jednání k projednání 

konečné zprávy, a to vždy, i když nedojde k podání námitek. Na tomto jednání o 

konečné zprávě a vyúčtování insolvenční soud buď předloženou konečnou zprávu a 

                                                 
101

Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o 

odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů. 

 



51 

 

vyúčtování schválí, a to pokud nebyly námitky podány nebo nebyly důvodné, nebo 

může insolvenčnímu správci nařídit její doplnění nebo změnu, shledá-li některé námitky 

důvodné a nedojde ke změně obsahu konečné zprávy a nebo může konečnou zprávu 

odmítnout, pokud shledá důvodnost námitek, přičemž je ovlivněna konečná zpráva i co 

do obsahu. V posledním případě musí insolvenční správce vypracovat novou konečnou 

zprávu ve lhůtě určené insolvenčním soudem (§ 304 InsZ). V případě, že insolvenční 

soud při jednání o konečné zprávě navrhne její změnu či doplnění nebo konečnou 

zprávu odmítne, musí se o pozměněné, případně nové zprávě konat znovu jednání a 

následně musí soud provést stejné kroky, jako bylo uvedeno výše. Rozhodnutí o 

konečné zprávě a o vyúčtování zveřejní insolvenční soud vyvěšením na úřední desce 

soudu a zveřejní ji v insolvenčním rejstříku, zvlášť jej doručí insolvenčnímu správci, 

dlužníku a věřitelům, jejichž námitky byly projednávány. Tito věřitelé mohou podat 

proti konečné zprávě odvolání. 

Určitým specifikem je postup v případě nepatrného konkursu. Jak je uvedeno 

v ustanovení § 315 odst. 1 písm. d) InsZ, je možné rozhodnout o námitkách proti 

konečné zprávě a vyúčtování i bez nařízení jednání. 

4.2.5 Postup po schválení konečné zprávy 

 

Právní moc rozhodnutí o schválení konečné zprávy je hlavní podmínkou pro 

vydání rozvrhového usnesení, jehož návrh předkládá insolvenční správce soudu. 

V tomto návrhu uvádí insolvenční správce částky, které mají být vyplaceny na každou 

zjištěnou pohledávku. Při sestavování takového seznamu samozřejmě přihlíží pouze 

k pohledávkám přihlášeným. 

Poté, co insolvenční soud tento návrh přezkoumá co do věcné správnosti, vydá 

rozvrhové usnesení, ve kterém určí, kolik má být jednotlivým věřitelům vyplaceno, 

přičemž se takto zahrnutí věřitelé uspokojují poměrně podle výše jejich zjištěných 

pohledávek. Vyskytují se samozřejmě i situace, kdy nejsou dosud splněny podmínky 

pro výplatu pohledávek nebo jsou pohledávky sporné. To však nebrání vydání 

rozvrhového usnesení. V takových případech se zatím nepostupuje podle rozvrhu a 

pohledávky se nevyplácí, ale částka na jejich úhradu se složí do soudní úschovy u 

insolvenčního soudu a vyplácí se až po odpadnutí stávajících překážek na základě 

dalšího rozvrhového usnesení. Rozvrhové usnesení se doručuje insolvenčnímu správci, 
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dlužníku a věřitelům, jichž se týká. Zároveň je v něm stanovena lhůta k jeho splnění, 

kterou insolvenční soud stanoví podle náročnosti konkursního řízení a která však nesmí 

přesáhnout dva měsíce od právní moci rozvrhového usnesení.  

Vyplácení jednotlivých věřitelů probíhá zpravidla v sídle insolvenčního správce 

s výjimkou případů, kdy vyplácená částka nepřesáhne 500 Kč nebo dojde k prodlení 

s proplacením delším než třicet dnů, a to ze strany věřitele. Vyskytne-li se taková 

situace, může insolvenční správce složit peněžní částku do úschovy u insolvenčního 

soudu (§ 307 InsZ). Co se týče standardního vyplácení, volí většinou insolvenční 

správce formu bankovního převodu nebo zaslání složenkou.  

O splnění rozvrhového usnesení informuje insolvenční správce soud, přičemž 

soud následně rozhodne o zrušení konkursu.  

4.3 Práva a povinnosti související se zrušením konkursu 

 

Právní mocí usnesení o zrušení konkursu zanikají účinky, které nastaly 

v souvislosti s prohlášením konkursu, kromě účinků, u kterých je možné navrácení do 

stavu před prohlášením konkursu.  

Zrušení konkursu nastává rozhodnutím insolvenčním soudu, který tak učiní, 

obdrží-li zprávu insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení; zjistí-li, že 

nebyl dostatečně osvědčen dlužníkův úpadek; v případě, že se nepřihlásí žádný věřitel a 

„zapodstatové“ a jim na roveň postavené pohledávky byly uhrazeny; a v případě, je-li 

majetek pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Může tak rozhodnout i na návrh 

dlužníka, který soudu předloží listinu obsahující souhlas všech věřitelů a insolvenční 

správce s tímto postupem (§ 308 InsZ). 

Zrušením konkursu však činnost insolvenčního správce nekončí, přestože právní 

mocí rozhodnutí, kterým se konkurs ruší, dochází k přechodu oprávnění k nakládání se 

zbývající částí majetkové podstaty a dalších dispozičních oprávnění zpět na dlužníka.   

Správce je povinen ještě splnit povinnosti podle § 313 ods. 2 InsZ, které se 

vztahují k vedení účetnictví a k převodu majetku zpět do dispozice dlužníka. V tomto 

případě postačí, pokud insolvenční správce učiní úkony vedoucí k předání majetku zpět 

dlužníkovi a vyvine odpovídající úsilí. V případě překážky na straně dlužníka pak 
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postačí uložení majetku takovým způsobem, který umožní dlužníku s majetkem dále 

pracovat
102

.  

V návaznosti na splnění těchto povinností zprostí insolvenční soud 

insolvenčního správce jeho funkce.  Rozhodnutí o zproštění funkce má formu usnesení 

a insolvenční soud jej zveřejní na úřední desce soudu a současně v insolvenčním 

rejstříku (§ 71 odst. 1 InsZ). Zvlášť je poté doručeno dlužníku a insolvenčnímu správci. 
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Závěr 
 

Insolvenční zákon je základem stále ještě poměrně nové koncepce insolvenčního 

práva, přičemž reflektuje zejména zastaralost předchozí úpravy. Zákon o konkursu a 

vyrovnání již nemohl vyhovět všem aktuálním trendům úpadkového práva.  

Cílem zákonodárce tak byla především snaha o úpravu, která by vyhovovala 

aktuálním trendům, která by byla transparentní, přehledná a byla by ku prospěchu 

věřitele i dlužníka. Stávající insolvenční zákon zavedl některé nové instituty, ke kterým 

patří nově především sanační způsoby řešení úpadku.  

Institut insolvenčního správce je také dozajista účelným výsledkem snahy 

zákonodárce o úpravu institutu správce konkursní podstaty. V průběhu účinnosti zákona 

o konkursu a vyrovnání vyšlo najevo, že kvalita osob, které vykonávaly činnost 

konkursního správce, neodpovídala vždy významu tohoto subjektu v úpadkovém řízení. 

Zavedení podmínky vysokoškolského vzdělání magisterského typu a dozajista náročné 

zkoušky insolvenčního správce vedly v prvním roce plného působení insolvenčních 

správců ke snížení jejich počtu z 3700 na 217.  

I přes tyto omezující prvky počet správců roste poměrně svižným tempem. Již 

v listopadu 2011 bylo evidováno 332 „obecných“ správců a 19 správců se zvláštním 

oprávněním
103

 a v současnosti roste jejich počet ke čtyřem stům
104

.  

Stejně tak prošel úpravou, i když jen dílčí, způsob řešení úpadku konkursem, 

který se však stal pouze jedním z několika možných způsobů řešení úpadku. Nová 

úprava tak dává dlužníkům nové možnosti řešení úpadku a konkurs již jediným 

možným řešením. 

Konkurs je však stále ještě řešením úpadku do jisté míry univerzálním, neboť 

není omezen jen pro některé kategorie dlužníků. Proto podle mého názoru nadále 

zůstane hojně využívaným způsobem řešení úpadku.  

 

                                                 
103

 Kozák, J. Prezentace k přednášce „Novelizovaný insolvenční zákon, ptejte se, na co chcete…“ ze dne 

24.11.2011. Dostupné na www.cak.cz 
104

 Seznam insolvenčních správců. Dostupné na www.justice.cz. 



55 

 

Seznam zkratek 

 

InsZ  Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

ZKV Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání 

TZ  Zákon č. 40/2009 Sb., trestního zákoník 

ObčZ  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

OSŘ  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Seznam použitých pramenů a literatury 

Monografie, komentáře 

KOTOUČOVÁ, J. A KOL. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon). Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010. s. 1128. 

KOZÁK, J., BUDÍN. P., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy 

související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 1. vydání. Praha : ASPI, 

Wolters Kluwer, 2008. s. 928. 

MARŠÍKOVÁ A KOL. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady 

ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. Praha : Leges, 2011. s. 800. 

RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 472. 

WINTEROVÁ, A. A KOL. Civilní právo procesní. 6. aktual. vyd. Praha: Linde, 2011. 

s. 711. 

ZELENKA, J. A KOL. Insolvenční zákon: Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, 

nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktual. vydání. Praha : Linde 

Praha, 2008. s. 796. 

Články 

Holešínský, P., Politzer, T., Strnad, M. Nové insolvenční právo v české republice (I. 

část). Právní rádce, 2007, roč. 15, č. 11, s. I – XII. 

Pachl, L. Průvodce věřitele insolvenčním řízením. Právní fórum, 2008, roč. 5, č. 1, s. 2 

– 17. 

Pohl, T. Odpovědnost za škodu podle insolvenčního zákona, Bulletin advokacie, 2010, 

č. 7-8, s. 33-42. 

Richter, T.  Insolvenční  zákon: od vládního návrhu k vyhlášenému znění. Právní 

rozhledy, 2006, roč. 14, č. 21, s. 765-774. 

Schelleová, I. Cesta k současné právní úpravě v konkursním řízení, Časopis českých 

právníků Všehrd, 1994, roč. XXVI, č. 3, s. 8 – 13. 

Schelleová, I. Kapitoly z historie konkursního práva, Časopis českých právníků Všehrd, 

1994, roč. XXVI, č. 10, s. 3 – 17.  

Sigmund, A. Přihlašování pohledávek do insolvence - doma i v zahraničí. Bulletin 

advokacie, 2011, č. 12, s. 33-35. 



57 

 

Zoulík, F. Vývoj insolvenčních řízení. Právní fórum, 2009, roč. 6, č. 4, s 153 - 160.  

Žižlavský, M. Insolvenční správce v roce jedna, Bulletin Advokacie, 2010, č. 1-2. s. 53 

– 55.  

Právní předpisy 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání 

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád  

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestního zákoník 

Vyhláška č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a 

vyrovnání 

Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí 

některá ustanovení insolvenčního zákona 

Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových 

výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných 

výdajů.  

Ostatní prameny 

Kozák, J. Prezentace k přednášce „Novelizovaný insolvenční zákon, ptejte se, na co 

chcete…“ ze dne 24.11.2011. Dostupné na www.cak.cz. 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, IV. volební období, parlamentní tisk č. 1192/0, 

část č. 1/2. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 312/2006 Sb. 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, IV. volební období, parlamentní tisk č. 1020/0, 

část č. 1/2: Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 182/2006 Sb. 

Formulář – přihláška pohledávky. Dostupné z www: 

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR. 

Seznam insolvenčních správců. Dostupné z www: 

https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/seznamFiltr.do. 

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/seznamFiltr.do


58 

 

Smlouva o založení evropského společenství. Dostupné z www: 

http://www.euroskop.cz/gallery/5/1749-8ca9577b53a4deb6f8c87820d1ea31b7.pdf. 

http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=2227  (ke dni 20. března 2012). 

Citovaná judikatura 

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 628/2011-B-519 ze dne 

19.8.2011 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 219/2008-B-30 ze dne 7.11.2008 ve věci 

sp. zn. MSPH 94 INS 913/2008 

Usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 631/2010-B-27 ze dne 3.8.2010 ve věci 

sp. zn. KSHK 45 INS 154/2010 

Usnesením Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 NSČR 2/2010 ze dne 26. října 2010 

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 1. července 2010, Pl. ÚS 14/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euroskop.cz/gallery/5/1749-8ca9577b53a4deb6f8c87820d1ea31b7.pdf
http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=2227


59 

 

Abstrakt 
 

Práva a povinnosti insolvenčního správce v konkursu 

 Tématem této diplomové práce jsou práva a povinnosti insolvenčního správce 

v konkursu. Cílem této práce je přiblížit činnost insolvenčního správce související 

s řešením úpadku konkursem. Insolvenční správce je důležitým subjektem 

insolvenčního řízení a v případě konkursu je jeho úkolem především činnost související 

s majetkovou podstatou, s jejím zpeněžením a rozdělením výtěžku.  

 První kapitola se věnuje insolvenčnímu řízení v obecné rovině. První část je 

zaměřena na historický kontext, druhá část rozebírá průběh insolvenčního řízení 

s ohledem na jednotlivé způsoby řešení úpadku – tedy reorganizaci, oddlužení a zvláštní 

způsoby řešení úpadku (tj. nepatrný konkurs a úpadek finančních institucí). 

 V další kapitole je rozebrán konkurs jako další způsob řešení úpadku, a to 

s ohledem na téma práce. 

 Třetí kapitola je rozdělena do dvou částí. První je věnována pojmu 

insolvenčního správce s vymezením zvláštních typů tohoto subjektu insolvenčního 

řízení, kterým se věnují jednotlivé podkapitoly. Druhá část se zabývá odpovědností 

insolvenčního správce. 

 Poslední, nejrozsáhlejší, kapitola se zabývá samotnými právy a povinnostmi 

insolvenčního správce s ohledem na jeho činnost v konkursu. Kapitola je členěna do 

několika podkapitol, které se týkají především činnosti insolvenčního správce 

související s uplatňováním pohledávek a činnosti související s majetkovou podstatou. 

 Insolvenční zákon reagoval na změny v úpadkovém právu a nahradil již 

zastaralou úpravu. Tato změna se dotkla také institutu insolvenčního správce. Účelem 

změn byla hlavně snaha o transparentnost a předvídatelnost, která snad byla touto 

rozsáhlou úpravou naplněna. 
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Summary 
 

Rights and duties of the insolvency trustee in bankruptcy 

 The topic of this Master’s thesis is rights and duties of the insolvency trustee in 

bankruptcy. The aim of the thesis is to describe activities of insolvency trustee that are 

related to the solution of debtor’s decline by bankruptcy. The insolvency trustee is an 

important subject of insolvency proceedings; in the case of bankruptcy his task is 

primarily related to activities associated with the estate, with its liquidation and 

distribution of proceeds. 

 First chapter focuses on insolvency proceedings in general. First part deals with 

historical context; second part analyzes the process of insolvency proceedings with a 

respect to different ways of resolving the debtor’s decline – reorganization, discharge 

from debts and specific ways (i.e. a slight decline and the bankruptcy of financial 

institutions). 

 In the next chapter, the bankruptcy is discussed as another way how to solve the 

debtor’s decline, regarding to the subject of the thesis.  

 The third chapter is divided to two sections. The first analyzes the term 

„insolvency trustee“ and also defines specific types of this subject of insolvency 

proceedings. Individual subsections focus on the each specific type. The second section 

deals with responsibility of insolvency trustee.  

 The last and longest chapter analyzes concrete rights and duties of the 

insolvency trustee, regarding to trustee’s activity in bankruptcy. The chapter is divided 

into several subsections. These subsections analyze primarily activities of the 

insolvency trustee related to the presentation of claims and processes associated with 

the estate. 

 The Insolvency Act reacted to the changes in insolvency law and replaced the 

obsolete regulation. This change has also affected the institution of insolvency trustee. 

The changes in the Act were mainly caused by the effort to transparency and 

predictability and it’s possible to say that this might has been fulfilled in the extensive 

processing in The Insolvency Act. 
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