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1. ÚVOD: 
 

Dne 1. ledna 2008 vstoupila na území �eské republiky v ú�innost nová úprava �ešení úpadku 

právnických a fyzických osob, obsažená v zákon� �. 182/2006 Sb., o úpadku a zp�sobech 

jeho �ešení (v tomto textu také jako ,,InsZ“, který nahradil dosavadní zákon �. 328/1991 Sb., o 

konkurzu a vyrovnání, jež ve své podob� pln� nereagoval na jiné právní a ekonomické 

podmínky, než jaké byly p�i jeho tvo�ení v devadesátých letech nov� vznikajícího státu. Jejím 

cílem je pln� reflektovat pot�eby a možnosti volného tržního systému, který se v pr�b�hu 

posledních dvou desetiletí na našem území vyvinul. Oproti p�vodnímu zákonu o konkurzu a 

vyrovnání, se insolven�ní zákon snaží poskytnout komplexní systém nástroj� k �ešení 

sou�asného úpadkového práva skrze rychlé, efektivní, transparentní a p�edvídatelné 

insolven�ní �ízení, které mohou v��itelé úsp�šn� a zna�n� ovliv�ovat. Dále se snaží více 

motivovat dlužníka k zodpov�dnému a v�asnému �ešení svého úpadku anebo k odvrácení 

hrozícího úpadku a nabízí možnost sana�ních �ešení tam, kde lze o�ekávat, že takové �ešení 

bude efektivní a perspektivní pro dlužníka samotného, jakož i jeho v��itele. Pot�eba nové 

pružn�jší úpravy se zejména projevila v rámci d�sledk� globální ekonomické krize, jež 

naplno vypukla v roce 2007 a jejíž d�sledky stále trvají a tvrd� dopadají na podnikatelské 

prost�edí. Na níže uvedené tabulce je možné vypozorovat celosv�tový trend vzr�stajícího 

po�tu insolven�ních návrh� podaných podnikatelskými subjekty ve vybraných zemí, který 

kulminoval v roce 2009:1  

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Belgie 7.617 7.678 8.476 9.382 9.620 
�eská Republika 2.913 4.250 2.913 4.570 4.852 
Dánsko 1.987 2.401 3.709 5.710 6.460 
Finsko 2.285 2.254 2.612 3.275 2.870 
Irsko 304 363 773 1.406 1.525 
Nizozemí 5.941 4.602 4.635 8.040 7.340 
N�mecko 34.040 29.150 29.580 32.930 32.100 
Rakousko  6.854 6.362 6.500 7.076 6.657 
Slovensko  2150 2100 582 900 830 
Rusko n/a n/a n/a 15.473 16.600 
�ecko 532 524 359 355 355 
Špan�lsko 853 880 2.528 4.984 4.770 
Švédsko 5.243 5.791 6.298 7.892 7.510 

                                                 
1 zdrojem – tiskové zprávy spole�nosti Creditreform s.r.o., spole�nosti provád�jící pravidelné analýzy o insolven�ních �ízení v Evrop� a 
�eské republice,  dostupné na webovém portále creditreform.cz a dále zdrojem webový portál American Bankruptcy Institutu dostupný na 
http://www.abiworld.org/AM/AMTemplate.cfm?Section=Home&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm&CONTENTID=63164 
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USA 19.655 28.322 43.546 60.837 56.382 
Velká Británie 13.686 12.893 16.268 19.908 17.690 
 

Cílem mé práce není komparace nové a p�vodní právní úpravy �ešení úpadku. Proto se ve své 

práci této problematice nebudu v�novat. Nicmén� je nutné zd�raznit, že zákon o konkurzu a 

vyrovnání �ešil zejména malé a st�ední podnikatele v úpadku, kterým byly nabídnuty pouze 

dv� formy �ešení jejich úpadku a tím je konkurz a vyrovnání. Naproti tomu insolven�ní zákon 

umož�uje �ešit úpadek dlužníka nejen cestou zmín�ného konkursu, ale nabízí i formou 

reorganizace, oddlužn�ní a zvláštních zp�sob� v p�ípad� úpadku finan�ních institucí; p�i�emž 

zvolený zp�sob bude zvolen zpravidla tak, aby sm��oval k uspokojení v��itel� dlužníka v co 

nejvyšší možné mí�e. 

 

V rámci této práce se pokusím popsat a vysv�tlit nov� zavedený zp�sob �ešení úpadku –  

reorganizaci, nejen z pohledu právního, ale též ekonomického a tržního. Ú�elem reorganizace 

je zachování provozní �innosti takových podnik�, u kterých je jejich hodnota jako celku vyšší 

než sou�et hodnot jednotlivých aktiv a tudíž by likvida�ní zp�sob �ešení úpadku nebyl 

v celkovém celospole�enském d�sledku natolik efektivní a ve výsledku pro všechny v��itele, 

jako práv� reorganizace. 

 

D�ležité je si uv�domit, že volba konkrétního zp�sobu �ešení úpadku nezávisí pouze na lite�e 

insolven�ního zákona, ale též práv� i na aktuální a p�edpokládané makroekonomické situaci 

v �eské republice, motivaci a d�slednosti dlužníka a ochot� n�kterých v��itel� p�ipravit se o 

možnost rychlého uspokojení svých nárok� vým�nou za jejich postupné pom�rné 

uspokojování a �áste�ného vzdání se svých nárok�. Je d�ležité si uv�domit, že reorganizace 

dlužníka není nároková záležitost, ale je to výsledek v�tšinou dlouhodob�jšího a intenzivního 

vyjednávání mezi dlužníkem a jeho v��iteli, a mezi v��iteli navzájem, s tím, že cílem t�chto 

jednání je vytvo�ení absolutní d�v�ry a ochoty mezi všemi zú�astn�nými stranami. Pro 

úsp�šné povolení a spln�ní reorganizace je dále nutné mít na stran� dlužníka p�ístup ke zdroji 

finan�ních prost�edk�, jež mu pomohou toto krizové období ustát. Práv� kombinace t�chto 

skute�ností je úskalím p�ípadného reorganiza�ního �ízení a z�ejm� z t�chto d�vod� po�et 

navržených a povolených reorganizací nebude nijak výrazn� stoupat. 

 

Diplomová práce je rozd�lena celkem do sedmnácti kapitol textu, p�i�emž každá kapitola je 

dále d�lena do n�kolika hlavních bod�.  Na za�átku práce se stru�n� dotknu historického 
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vývoje právní úpravy �ešící úpadek subjekt� na území �eské republiky a Evropské Unie. Dále 

se prost�ednictvím zásady insolven�ního �ešení dostanu ke klí�ovému pojmu celého 

insolven�ního práva – úpadku. Následovn� se budu v�novat nástroj�m a institut�m 

insolven�ního �ízení, které je nutné vysv�tlit pro úplné pochopení insolven�ního �ízení a tím 

práv� i reorganizace samotné, jíž je v�nována druhá, st�žejní �ást mé práce. Reorganizaci 

budu popisovat nejen z pohledu právního, ale pokusím se zohlednit i ekonomické vlivy na 

chování, postavení a možností dlužníka a v��itel�. Celá jedenáctá kapitola stru�n� popisuje 

insolven�ního �ízení OBCHODNÍHO ZEM�D�LSKÉHO DRUŽSTVA MIROTICE, 

kterému se jako jednomu z mála úpadc� poda�ilo úsp�šn� realizovat svou reorganizaci podle 

insolven�ního zákona. Hlavním pilí�em tohoto sana�ního zp�sobu je reorganiza�ní plán, na 

jehož základ� je reorganizace provád�na, a práv� jemu a jeho ú�ink�m na dot�ené osob budu 

v�novat velkou �ást své pozornosti. P�edposlední kapitola bude v�nována ukon�ení 

reorganiza�ního �ízení. V záv�re�né kapitole se pokusím o celkové shrnutí a osobní 

zhodnocení sou�asné úpravy. N�které problematické body insolven�ního zákona, jimiž se 

v této práci budu zabývat, porovnám se slovenskou právní úpravou2 nebo upozorním na 

aktuální názor odborné ve�ejnosti. 

 

N�které významné aspekty insolven�ní úpravy budu ve své práci demonstrovat na 

praktických p�íkladech spole�nosti Od�vní podnik, a.s., I�: 255 32 774, se sídlem Prost�jov, 

Za Drahou 4239/2, PS� 797 04, zapsané v obchodním rejst�íku vedeném Krajským soudem 

v Brn�, oddíl B, vložka 2675 (dále též jako ,,OP Prost�jov“). Insolven�ní �ízení bylo zahájeno 

doru�ením návrhu na zahájení insolven�ního �ízení Krajskému soudu v Brn� dne 18.ledna 

2010.3 Ú�inky zahájení insolven�ního �ízení nastaly dne 18.1.2010 ve 14:22 hod. Na základ� 

rozhodnutí Krajského soudu v Brn� bylo 25. ledna 2010 rozhodnuto o úpadku dlužníka.4  

 

Další otázky také vysv�tlím na aktuální situaci spole�nosti SAZKA, a.s., I�: 471 16 307, se 

sídlem Praha 9, K Žižkovu �.p. 851, PS� 190 93, zapsané v obchodním rejst�íku vedeném 

M�stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1855 (dále jen jako ,,SAZKA, a.s.“). Insolven�ní 

                                                 
2 zákon �. 7/2005 Zz., o konkurze a reštrukturalizácii, dále jen jako ,,ZKR“, který nabyl ú�innosti dne 01.01. 2006 
3 vyhláška Krajského soudu v Brn� �.j. KSBR 39 INS 398/2010-A-2 ze dne 18.1.2010 dostupná v insolven�ním rejst�íku na webovém 
portále justice.cz  
4 usnesení Krajského soudu v Brn� �.j. KSBR 39 INS 398/2010-A-51 ze dne 25.1.2010 dostupné v insolven�ním rejst�íku na webovém 
portále justice.cz  
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�ízení bylo zahájeno doru�ením návrhu na zahájení insolven�ního �ízení M�stskému soudu 

v Praze dne 17. ledna 2011. K dnešnímu dni nebylo o úpadku spole�nosti rozhodnuto.5  

 

P�íklad úsp�šn� provedené a �ádn� skon�ené reorganizace podrobn�ji rozvedu na spole�nosti 

ZEM�D�LSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO MIROTICE, I�: 00112518, se sídlem Mirotice, 

Školní 281, PS� 398 01, zapsané v obchodním rejst�íku vedeném Krajským soudem 

v �eských Bud�jovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2298 (dále jen ,,jako Družstvo Mirotice). 

Insolven�ní �ízení bylo zahájeno vyhláškou Krajského soudu dne 3. b�ezna 2008.6 O úpadku 

dlužníka bylo rozhodnuto ke dni 24. �ervenci 2008 a reorganizace dlužníka byla povolena 

k 15. �íjnu 2008.7 

 

Mezi velmi zajímavé praktické p�íklady pat�í p�ípady úpadc� KORFIL, a.s., KORDÁRNA, 

a.s., Papírny Vltavský Mlýn, a.s., a jiné. Bohužel v tomto textu není pro jejich 

komplikovanost a obsáhlost dostate�ný prostor, abych se jim mohla dostate�n� v�novat a není 

to ani sledovaný ú�el mé diplomové práci. 

 

Tato práce se zabývá �ešením úpadku osob podle �eské právní úpravy v komparaci se 

slovenskou právní úpravou, a to podle právního stavu obou úprav ke dni 20.03.2011. 

 

 

2. HISTORICKÝ VÝVOJ P�EDM�TNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY NA ÚZEMÍ 

�ESKÉ REPUBLIKY: 

 

První právní p�edpisy regulující úpadkové právo se na území �eských zemí objevily 

v pr�b�hu 17. století v d�sledku propuknuté cenové revoluce, jež zap�í�inila rapidní vzr�st 

zadlužení šlechty a vyvrcholila faktickým bankrotem �eských zemí, který byl vyhlášen na 

základ� patentu ze dne 28.12.1623.  

 

                                                 
5 vyhláška M�stského soudu v Praze �.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-2 ze dne 17. ledna 2011 dostupná v insolven�ním rejst�íku na 
webovém portále justice.cz 
6 vyhláška Krajského soudu v �eských Bud�jovicích �.j. KSCB 27 INS 787/2008-A-4 ze dne 3.3.2008 dostupná v insolven�ním rejst�íku na 
webovém portále justice.cz 
7 usnesení Krajského soudu v �eských Bud�jovicích �.j. KSCB 27 INS 787/2008-A-32 ze dne 24.7.2008 a usnesení 
Krajského soudu v �eských Bud�jovicích �.j. KSCB 27 INS 787/2008-B-15 z 15.10.2008, dostupná v insolven�ním rejst�íku na 
webovém portále justice.cz 
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Po této zlomové události bylo úpadkové právo postupn� rozvíjeno výkladem a praxí soud�, až 

byl nakonec p�ijat tzv. Josefínský konkursní �ád z roku 1781, jež byl dopln�n i o zákon 

upravující vyrovnání roku 1862. Následným vývojem 19. století a v duchu pr�myslové 

revoluce a modernizace celé spole�nosti byl v druhé polovin� devatenáctého století vydán 

zákon �. 1/1869 �.z., konkurzní �ád, který pln� nahradil p�edchozí úpravu. Konkurzní �ád 

z roku 1869 byl nahrazen císa�ským na�ízením �. 337/1914 �.z., jež na �eskoslovenském 

území platilo do roku 1931, kdy bylo nahrazeno novým konkursním �ádem v podob� zákona 

�. 64/1931 Sb. V padesátých letech ovšem politika sociáln� plánového hospodá�ství vedla 

k naprostému zániku pot�eby upravit úpadkové právo a jediná právní regulace byla obsažena 

v zákon� �. 142/1950 Sb., ob�anský soudní �ád, jež upravovala institut tzv. exeku�ní 

likvidace. Na základ� exeku�ní likvidace m�lo dojít k prodeji veškerého dlužníkova majetku, 

nicmén� k využití tohoto institutu v prakticky nedocházelo. V socialistickém období došlo 

k tém�� naprosté likvidaci soukromého vlastnictví nahrazením obecným vlastnictvím celé 

spole�nosti, státu, proto nebyla pot�eba �ešit úpadek osob. Tato pot�eba se za�ala op�tovn� 

rozvíjet až po roku 1989, kdy obrat ze socialistického plánovaného hospodá�ství k volnému 

tržnímu systému vyvolal pot�ebu op�t �ešit otázku úpadku fyzických a zejména právnických 

osob.8 

 

�ešením byl zákon �. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, s ú�inností od 1.�íjna 1991, 

který vycházel z prvorepublikového pojetí �ešení úpadku zákona �. 64/1931 Sb. Zákon o 

konkurzu a vyrovnání sice navrátil do �eského právu klasické konkursní �ízení, na druhou 

stranu nereflektoval zm�n�né ekonomické podmínky volného tržního systému 90. let., natož 

dnešní doby. Primárn� byl zam��en na úpadek malých a st�edních podnikatel�, nikoli velkých 

obchodních spole�ností anebo spot�ebitel�, jejichž úpadek se mohl �ešit bu
 konkursem 

anebo vyrovnáním. Situace všech dlužník� byla bezvýsledn� �ešena stejným zp�sobem a to ve 

v�tšin� p�ípadech likvida�ním konkursem, bez ohledu na ekonomické postavení a možnosti, 

které se dlužníkovi nabízeli. 

 

Po dlouhodobých debatách byl nakonec p�ijat zákon �. 182/2006 Sb., o úpadku a zp�sobech 

jeho �ešení, s ú�inností ke dni 1.1.2007, jehož hlavním cílem je pom�rné uspokojení v��itel� 

za sou�asného zohledn�ní dlužníkova postavení a tím i umožn�ní nelikvida�ních zp�sob� u 

dlužníka, u kterého je to z ekonomického hlediska vhodné. Jak se v uplynulých letech tento 
                                                 
8 informa�ní webový portál Wikipedia – odkaz dostupný na adrese: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Insolven%C4%8Dn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD#Historie_insolven.C4.8Dn.C3.ADch_.C5.99.
C3.ADzen.C3.AD_v_.C4.8Desk.C3.BDch_zem.C3.ADch 
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zákon osv�d�il anebo naplnil svá o�ekávání bude v n�kterých aspektech demonstrováno i 

v této práci. 

 

 

3. ZÁSADY INSOLVEN�NÍHO �ÍZENÍ A JEJICH VÝZNAM 

 

Zásady insolven�ního �ízení jsou p�ímo inkorporovány a vyjád�eny v úvodní �ásti v ust. § 5 

insolven�ního zákona a jejich hlavním úkolem je zajistit, aby došlo k napln�ní hlavního ú�elu 

celého insolven�ního �ízení, tj. co nejrychlejšímu uspo�ádání majetkových vztah� dlužníka 

k jeho v��itel�m v p�ípad� dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku za sou�asného 

pom�rného uspokojení všech dlužníkových v��itel� p�i realizaci nejvhodn�jšího zp�sobu 

�ešení úpadku. Jejich význam je dán  zejména p�i provád�ní ur�itých právních úkon�, jimiž je 

insolven�ní �ízení odchylováno od standardn� p�edepsaných krok� a postup� v �ízení a jejich 

význam je dán p�edevším tím, že citeln� omezují princip smluvní volnosti. Na jejich základ� 

je v kterémkoli okamžiku insolven�ního �ízení možné posoudit, zda provád�ný úkon svým 

obsahem a povahou odpovídá insolven�ní úprav�.9 Zásady tedy poslouží jako hlavní 

interpreta�ní nástroj p�i výkladu jednotlivých ustanovení insolven�ního zákona a dále ve 

vztahu k aplikaci dalších právních p�edpis�, v��i kterým vystupuje insolven�ní zákona 

jakožto zvláštní úprava, tj. lex specialis. Stru�n� �e�eno, z jejich obsahu je patrné, že 

insolven�ní �ízení významn� posiluje úlohu v��itel� dlužníka a spravedlivé uspokojení jejich 

nárok� je primárním cílem insolven�ního �ízení. 

 

Primární zásadou vyjád�enou v ust. § 5 písm. a) je požadavek, aby insolven�ní �ízení bylo 

vedeno tak, aby žádný z jeho ú�astník� nebyl nespravedliv� poškozen nebo nedobrovoln� 

zvýhodn�n tzv. princip pari passu, za sou�asné spln�ní podmínky toho, aby se zárove� 

dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení v��itel�.10 P�edm�tná zásada 

vyjad�uje silné postavení v��itel� v insolven�ním �ízení, jehož cílem má být práv� co nejvyšší 

uspokojení jejich nárok� za dlužníkem, p�i�emž p�i respektování skute�nosti, že na 

insolven�ním �ízení se podílí více než jeden v��itel za dlužníkem. Jedním z rys� 

insolven�ního �ízení je mnohost v��itel� dlužníka p�edstavující pluralitu r�znorodých nárok� 

v��i dlužníkovi. Proto je nutné, aby tito v��itelé byli uspokojení spravedliv�, pom�rn� a 

                                                 
9 KOZÁK J., BUDÍN P., DADAM A., PACHL L., Insolven�ní zákon a p�edpisy související, Na�ízení Rady (ES)o úpadkovém �ízení, 
Komentá�. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 10 
10 D�vodová zpráva ze dne 21.09.2005, k návrhu insolven�ního zákona, k ust. § 5 
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maximáln� efektivn�, tj. co nejrychleji za vynaložení minimálních celkových náklad� na 

pr�b�h �ízení. Z tohoto d�vodu byly zavedeny relativn� krátké zákonné lh�ty, v rámci nichž, 

musí být u�in�ny konkrétní právní úkony. P�íkladem lze zmínit zavedení dvouhodinové lh�ty 

poskytnuté insolven�nímu soudu pro zve�ejn�ní oznámení o zahájení insolven�ního �ízení od 

okamžiku podání insolven�ního návrhu na v�cn� p�íslušný insolven�ní soud. P�i�emž princip 

pari passu se následn� promítá v celé konstrukci uspokojování zejména nezajišt�ných v��itel� 

s pohledávkami vzniklými p�ed zahájením insolven�ního �ízení. V silném pojetí tato zásada 

znamená všichni takoví v��itelé jsou pom�rn� uspokojeni v rámci redistribuce majetku, který 

je jim vy�len�n po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, jim na rove� 

postavených a zajišt�ných v��itel�. K povaze t�chto pohledávek se podrobn�ji vyjád�ím níže 

v této práci. Naopak ve slabším pojetí principu pari passu jsou takoví v��itelé uspokojeni na 

základ� klasifikace jejich pohledávky, jež tyto v��itele dále d�lí do r�zných t�íd (p�íkladem se 

jedná o pohledávky zam�stnanc� a pohledávky obecných v��itel�).11 Lze �íci, že �eské právo 

se p�iklonilo k slabšímu pojetí této zásady, nebo� n�kterým obecným v��itel�m p�iznává 

siln�jší postavení tím, že mají status pohledávky postavené na rove� pohledávce za 

majetkovou podstatou podle vý�tu v ust. § 169 InsZ.  

 

Cílem další zásady, uvedené v ust. § 5 písm. b), je zajišt�ní rovných možností v��itel� 

stejného anebo obdobného postavení a v teorii se ozna�uje pojmem tzv. par conditio 

creditorum. V jejím d�sledku proto nem�že dojít k situaci, že by v rámci insolven�ního �ízení 

mohla být p�iznána shodná práva v��itel�m, kte�í jsou nestejném postavení. Na druhou stranu, 

jsou v d�sledku principu pom�rného uspokojení v��itel�, jejichž pohledávky mají podle mimo 

insolven�ního práva stejné po�adí, takoví v��itelé siln� motivováni se insolven�nímu �ízení 

vyhnout a dosáhnout úplného a jistého uspokojení celé své pohledávky. Nástrojem, který má 

tyto motivace v��itel� eliminovat je institut neú�innosti právních úkon� a s ním související 

odp�r�í žaloba, o nichž bude pojednáno dále v tomto textu. Typicky se toto pravidlo uplat�uje 

u postavení zajišt�ných v��itel�, v��itel� s pohledávkou za majetkovou podstatou anebo jim 

narove� postavené pohledávky. S touto zásadou p�ímo souvisí i zásada stanovená v ust. § 5 

písm. c), která je klí�ová zejména pro zajišt�né v��itele, podle níž nem�že být na svých 

právech omezen v��itel, který je nabyl p�ed zahájením insolven�ního �ízení v dobré ví�e. 

 

                                                 
11 FINCH Vanessa, Corporate Insolvency Law, Perspectives and principles, 2. vydání, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, str. 
599 
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Poslední zásada podle ust. § 5 písm. d) direktivn� zakazuje v��itel�m jednání, jež by vedlo 

k individuálnímu uspokojení jejich nárok� mimo insolven�ní �ízení. Jinými slovy je kladen 

d�raz na to, aby nedocházelo k poškození zájm� ostatních v��itel� dlužníka a dále k porušení 

ú�elu a cíl� insolven�ního �ízení samotného. 

 

Primárním významem uvedených zásad je koordinace celého �ízení tak, aby došlo ke 

spravedlivému a co nejrychlejšímu a nejefektivn�jšímu uspokojení v��itel� dlužníka. 

Výsostné právo p�ednostního postavení zásad insolven�ního �ízení by ovšem nem�lo 

zasahovat do základních práv ú�astník�. Nap�íklad, požadavek na rychlost �ízení se odráží 

v insolven�ním zákon� konstrukcí pom�rn� krátkých lh�t k uplatn�ní práv a spln�ní 

povinností všech ú�astník�. P�íkladem lze uvést dvouhodinovou lh�tu poskytnutou 

insolven�nímu soudu pro zve�ejn�ní oznámení o zahájení insolven�ního �ízení poté, kdy mu 

byl doru�en návrh na zahájení �ízení, nebo t�iceti denní lh�tu, prekluzívního charakteru, pro 

p�ihlášení pohledávek v��itel�. V komplikovaných p�ípadech se mi lh�ty stanovené InsZ jeví 

jako pom�rn� krátké. Nap�íklad, pokud by v��itel nestihnul p�ihlásit v�as svou pohledávku, 

v rámci daného �ízení by již nemohl svou pohledávku uplatnit, a�koli to nemá za následek 

zánik pohledávky. Podle mého názoru, by m�l být insolven�ní soud nadán diskre�ní 

pravomocí akceptovat i pozd� u�in�né úkony pro zachování vyšších právních hodnot, jakými 

jsou právní jistota a ochrana individuálního práva. Dále se mi jeví problematické, že zásady 

insolven�ního zákona mají za každou cenu chránit kolektivní práva, tj. práva více v��itel�, 

p�ed právem každého individuálního v��itele. Konkrétn� ve vztahu k zásad� rychlosti �ízení, 

by podle mého názoru, InsZ zákon m�l pamatovat na ur�ité situace, kdy subjekt práva 

z objektivní p�í�iny nem�že uplatnit své právo v mezích stanovené lh�ty.  

 

 

4. ÚPADEK: 

 

4.1 Zákonná definice a formy úpadku: 

 

Pojem úpadku je definován v ust. § 3 insolven�ního zákona. Rozlišovány dv� základní formy 

úpadku, platební neschopnost na stran� jedné a p�edlužení na stran� druhé. Tyto dv� formy 

zná též slovenská úprava. Spole�ným znakem obou forem je objektivní podmínka existence 

mnohosti v��itel�, která musí být dána ke dni rozhodování soudu o úpadku. Není-li tento 

zákonný p�edpoklad spln�n ke dni rozhodnutí o úpadku, bude insolven�ní návrh na zahájení 
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�ízení zamítnut. V p�ípad� v��itelského návrhu to znamená, že v��itel se m�že uspokojení své 

pohledávky domoci jen cestou klasického soudního �ízení formou soudního výkonu 

rozhodnutí �i exekuce. Pluralita v��itel� m�že být též dosažena rozd�lením p�vodn� jediné 

pohledávky nebo postoupením jedné z více pohledávek v��itel. Insolven�ní zákon ovšem 

stanoví ur�ité omezení, jež má p�edejít evidentn� šikanóznímu a ú�elovému jednání ze strany 

v��itel�. Za dalšího známého v��itele dlužníka v p�ípad� podaného v��itelského návrhu lze 

pokládat jen takového v��itele, jenž nabyl jednu z pohledávek nebo její �ást od insolven�ního 

navrhovatele v dob� delší než 6 m�síc� p�ed podáním insolven�ního návrhu.12 Insolven�ní 

zákon tím de facto umož�uje ú�elové rozd�lení pohledávky a vytvo�ení p�edpokladu 

mnohosti v��itel�, který je nezbytný pro napln�ní definice úpadku. Lh�ta šesti m�síc� není 

dostate�ným limitem pro ú�elová jednání zainteresovaných osob, které mají nekalý úmysl 

dosáhnout zahájení insolven�ního �ízení proti ur�itému subjektu. V kone�ném d�sledku, tak 

m�že být pln� ú�elov� zahájeno insolven�ní �ízení proti subjektu, který sice formáln� spl�uje 

podmínky existence úpadku, jež bylo ovšem dosaženo ú�elovým d�lením jedné pohledávky, 

ale materiáln� tak tomu není. Insolven�ní zákon by nem�l p�ipoušt�t, aby k takovému jednání 

docházelo. Je na zákonodárci, zda uvedenou defektní možnost ze zákona odstraní anebo 

nikoli.  

 

4.2 Platební neschopnost: 

 

Platební neschopností se rozumí takový stav dlužníka, kdy má více jak jednoho v��itele a v��i 

nim pen�žité závazky déle jak 30 dn� po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Lh�ta 

30 dn� po lh�t� splatnosti ur�it� vymezuje dobu, po jejímž uplynutí je spln�na podmínka 

�asového intervalu, kdy již lze uvažovat o úpadku dlužníka. Nicmén�, insolven�ní zákon 

umož�uje dlužníku prokázat, že ke vzniku jeho platební neschopnosti došlo v d�sledku 

protiprávního jednání t�etí osoby a se z�etelem ke všem okolnostem lze d�vodn� 

p�edpokládat, že ji odvrátí v dob� t�í m�síc� po splatnosti jeho pen�žitých závazk�; jak je 

stanoveno v ust. § 143 odst. 3 InsZ.13 Tato forma úpadku postihuje všechny subjekty, bez 

ohledu na to, zda se jedná o podnikatele anebo nepodnikatele. 

 

                                                 
12 KOZÁK J., BUDÍN P., DADAM A., PACHL L., Insolven�ní zákon a p�edpisy související, Na�ízení Rady (ES) o úpadkovém �ízení, 
Komentá�. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 6 
13 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 167 
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Slovenská úprava platební neschopnost vymezuje úpadek formou platební neschopnosti 

tehdy, pokud dlužník má alespo� dva v��itele, v��i kterým není schopný hradit více jako 

jeden pen�žitý závazek 30 dn� po lh�t� splatnosti. Zárove� za jednu pohledávku se v��itele se 

považují všechny pen�žité závazky pat�ící jednomu v��iteli v dob� 90 dn� p�ed vyhlášením 

konkurzu. Slovenský zákon proto nepovažuji za tolik p�ísný jako �eský. Podle mého názoru je 

z hlediska ur�ité právní jistoty a zamezení ryze ú�elového jednání v��itel� �eská úprava 

vhodn�jší a vst�ícn�jší v��i dlužníkovi. 

 

Insolven�ní zákon p�itom stanoví t�i vyvratitelné domn�nky, na jejichž základ� lze usuzovat, 

že se jedná platební neschopnost dlužníka. Jednou z t�chto situací je stav, kdy dlužník zastavil 

platby podstatné �ásti svých pen�žitých závazk�. P�i�emž insolven�ní zákon již dále 

nerozvádí pojem podstatné �ásti pen�žitých závazk�. Pod pojem podstatné �ásti pen�žitých 

závazk� je možno zahrnout rozsah pen�žitých závazk� dlužníka, kdy se v rámci b�žné 

platební morálky nejedná o lehce pozorovatelný exces v rozsahu provád�ní plateb. 

Insolven�ní zákon tak p�ejal úpravu, která na našem území existovala již p�ed druhou 

sv�tovou válkou. Pod tento pojem je možno zahrnout takový objem pen�žitých závazk�, které 

p�ekra�ují výši jedné poloviny všech splatných závazk� dlužníka.14 Druhou vyvratitelnou 

domn�nkou je situace, kdy dlužník neplní své pen�žité závazky po dobu delší jako t�i m�síce, 

p�i�emž tato domn�nka dopl�uje lh�tu 30 dn�, kdy dlužník neplní své pen�žité závazky po 

dobu delší 30 dn� po lh�t� splatnosti, jež je jedním z obecných znak� platební neschopnosti. 

S tím souvisí skute�nost, že p�i zahájení insolven�ního �ízení ze strany v��itele sta�í, když 

tento v��itel prokáže existenci pohledávky v��i dlužníkovi splatné déle jako t�i m�síce a 

platební neschopnost dlužníka není nutné samu o sob� prokazovat. T�etí situace nastává 

tehdy, pokud se v��itel nem�že domoci uspokojení svých nárok� ze splatných pen�žitých 

pohledávek za dlužníkem výkonem rozhodnutí anebo exekucí. V praxi to pro v��itele 

znamená, že v p�ípad� neúsp�šného pokusu o soudní výkon rozhodnutí �i provedení exekuce, 

je v��iteli uleh�eno od b�emene d�kazního p�i iniciaci insolven�ního �ízení, když se v takové 

situaci platební neschopnost dlužníka p�edpokládá. V poslední �ad� insolven�ní zákon stanoví 

domn�nku existence platební neschopnosti dlužníka, pokud nebyl schopen p�edložit seznamy 

uvedené v ust. § 104 odst. 1 InsZ, k �emuž byl na základ� výzvy insolven�ního soudu 

povinen. Mezi tyto seznamy pat�í seznam dlužníkova majetku, seznam jeho závazk� 

s uvedením jeho v��itel� a seznam dlužníkových zam�stnanc�. Insolven�ní soud m�že 

                                                 
14 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 169 
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dlužníkovi uložit p�edložení t�chto seznam� i v p�ípad� návrhu v��itele a pokud se jedná o 

návrh založený na základ� vykonatelné pohledávky, tak bude tyto seznamy vyžadovat 

bezvýjime�n�. 

 

4.3 P�edlužení: 

 

O druhou formu úpadku, p�edlužení, se jedná tehdy, pokud právnická anebo fyzická osoba – 

podnikatel má více v��itel� a zárove� souhrn jeho závazk� p�evyšuje hodnotu jeho majetku. 

Rozhodným m��ítkem je souhrn veškerých závazk� dlužníka – pasiv – a to i t�ch nesplatných, 

v pom�ru v��i jeho celkovému majetku – aktiv�m. To znamená, že tato forma úpadku bude 

v úvahu u t�ch subjekt�, kte�í vedou ú�etnictví. Z této premisy vyplývá, že pov�tšinou se tedy 

bude jednat o dlužnické návrhy a nikoli o v��itelské, nebo� v��itelé nemívají k ú�etnictví 

dlužníka p�ístup a tak ani nemohou úpadek v této form� prokázat. Podmínkami pro existenci 

úpadku ve form� p�edlužení je jednak op�t mnohost v��itel� a dále skute�nost, že celkový 

sou�et dlužníkových závazk� je vyšší jako hodnota jeho majetku. Zejména druhá podmínka 

existence p�edlužení m�že být pro dlužníka znevýhod�ující i zvýhod�ující v tom ohledu, že 

pro zjišt�ní úpadku v této form� je podstatný pom�r mezi souhrnem všech závazk� (nejen 

nesplatných) v��i jeho aktiv�m, nikoli jen splatných závazk�. Takto nastavené kritérium 

podmínky úpadku ve form� p�edlužení m�že naplnit každý zadlužený podnikatel, aniž by 

míra jeho zadlužení vyžadovala �ešení podle insolven�ního zákona. P�i stanovení hodnoty 

majetku dlužníka se p�ihlíží k další správ� majetku a p�ípadn� k provozování jeho podniku, 

lze-li to d�vodn� p�edpokládat. V tomto bod� bude významné ocen�ní hodnoty dlužníkova 

majetku na základ� znaleckého posudku. P�edpokládám, že v n�kterých p�ípadech bude 

ocen�ní problematické, nebo� za majetek se nepovažují pouze nemovitosti a b�žné movité 

v�ci, ale též i vlastnická práva k nehmotnému majetku, nap�íklad autorská práva, patenty, 

licence. Myslím, že zvlášt� p�i této form� p�edlužení je ú�elem insolven�ního zákona 

motivovat dlužníka k podání insolven�ního návrhu ve vztahu k obecné povinnosti dlužníka 

podat na sebe návrh na zahájení insolven�ního �ízení. K tomu se vyjád�il i Vrchní soud 

v Praze takto: (...) není smyslem insolven�ního zákona vytvá�ení podmínek pro zánik 

nefunk�ních spole�ností (...) Smyslu insolven�ního zákona neodpovídá �ešit dlužníkovu situaci 

v insolven�ním �ízení tam, kde jedinými dlužníkovými pasivy jsou toliko jeho závazky p�ímo 

související s likvidací spole�nosti (...). Vrchní soud definoval opravdový ú�el insolven�ního 

�ízení, kterým je pom�rné uspokojení v��itel� dlužníka p�i �ešení jeho úpadku nejvíce 
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celospole�ensky efektivním zp�sobem. Insolven�ní �ízení vedené ohledn� spole�nosti 

v likvidaci by zt�ží takový ú�el napl�ovalo.15 

 

V p�ípad� slovenské úpravy p�edlužení m�že tato forma existovat pouze u subjekt�, jež mají 

za povinnost vést ú�etnictví, též je požadována pluralita v��itel�, ale t�etí podmínku ohledn� 

pom�ru pasiv k aktiv�m stanoví odlišn� a to tak, že požaduje, aby hodnota závazk� 

p�evyšovala hodnotu majetku dlužníka.16 

 

4.4 Hrozící úpadek: 

 

Je nezbytné, abych se zmínila o hrozícím úpadku. O hrozící úpadek se jedná tehdy, je kdy 

s ohledem na všechny okolnosti bude možné d�vodn� p�edpokládat, že dlužník nebude 

schopen �ádn� a v�as splnit podstatnou �ást svých pen�žitých závazk�. Tímto je dána 

dlužníkovi možnost �ešit své ekonomické problémy ješt� d�íve, než nastane úpadek samotný. 

Se zahájením insolven�ního �ízení se totiž pojí jeden velmi d�ležitý ú�inek a tím je tzv. 

zákonné moratorium, které zabra�uje v��itel�m dlužníka uspokojit svoje pohledávky v��i 

dlužníkovi individuální cestou. To pro dlužníka znamená ur�itou ochranu p�ed v��iteli, pokud 

tuto cestu �ešení svých d�vodných ekonomických problém� zvolí, jak dále vysv�tlím. Dlužník 

tím m�že nap�íklad p�edejít hrozb� a devastujícímu jednání v��itel�, kte�í by na základ� 

informací o ur�ité insolventnosti dlužníka mohli požadovat uhrazení svých pohledávek 

najednou a to by mohlo vést k opravdu likvida�ním dopad�m v��i dlužníkovi. Na druhou 

stranu je otázkou, jak se má hrozící úpadek dlužníka posuzovat, když insolven�ní zákon sám 

konkrétn�jší kritéria anebo postup nestanoví. Tudíž se tak m�že jednat nejen o nástroj 

ochra�ující dlužníka v dobré ví�e, ale také o nástroj pro dlužníka se zlým úmyslem, jelikož 

v p�ípad� zneužívajícího jednání dlužníka nevisí nad dlužníkem žádná hrozba v podob� 

odpov�dnosti za škodu anebo jinou újmu vzniklou v souvislosti neoprávn�ného a 

zneužívajícího insolven�ního návrhu. Návrh na zahájení insolven�ního �ízení pro hrozící 

úpadek m�že podat výlu�n� dlužník 

 

 

 

 

                                                 
15 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. �ervna 2009, spis. zn. KSHK 42 INS 423/2000, 1 VSHP 105/2009-A 
16 Viz. ust. § 3 odst. 3 zákona �. 7/2005 Zz., o konkurze a reštrukturalizácii 
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5. NÁVRH NA ZÁHAJENÍ INSOLVEN�NÍHO �ÍZENÍ: 

 

5.1 Insolven�ní návrh: 

 

Insolven�ní �ízení m�že být iniciováno pouze na návrh a to bu
 dlužníka samotného nebo 

v��itele, s tím, že v p�ípad� každého z nich to má zejména dopad na obsahové náležitosti 

návrhu a mimo jiné i nap�íklad na obsah majetkové podstaty. Obecn� musí každý insolven�ní 

návrh spl�ovat obecné náležitosti podání ve smyslu p�íslušných ustanovení zákona �. 99/1963 

Sb., ob�anský soudní �ád, skute�nosti dokládající existenci úpadku dlužníka (hrozícího 

úpadku) a dále musí být formulováno, �eho se navrhovatel domáhá a návrh musí být opat�en 

ú�edn� ov��eným podpisem oprávn�né osoby. V opa�ném p�ípad� takový návrh insolven�ní 

soud bez dalšího odmítne. Insolven�ní návrh a jeho listinné p�ílohy musí být podány v po�tu 

vyhotovení tak, aby každý, jemuž se doru�uje insolven�ní návrh, obdržel po jednom kuse 

stejnopisu. Každopádn�, pro navrhovatele bude t�žké ur�it, kolik ú�astník� �ízení bude. Pln� 

by sta�ilo podat insolven�ní návrh dvojmo. V p�ípad� dlužnického návrhu je stanoveno, že se 

nikomu nedoru�uje, naopak v p�ípad� v��itelského návrh se doru�uje dlužníkovi. 

 

5.1.1 Náležitosti insolven�ního návrhu v p�ípad� insolven�ního návrhu podaného 

dlužníkem: 

 

K návrhu dlužníka je nutné p�ipojit seznamy závazk�, majetku a zam�stnanc�, jejichž obsah 

je p�esn� stanoven, dále  listiny osv�d�ující existenci jeho úpadku, p�ípadn� hrozícího úpadku. 

Také je možné, aby byl insolven�ní návrh spojem s návrhem na povolení reorganizace a to 

nejen ze strany dlužníka. 

 

Dlužník, jeho statutární orgán nebo �len statutárního orgánu, likvidátor ale i zákonný 

zástupce, mají obecnou povinnost podat návrh na zahájení insolven�ního �ízení. P�i�emž, 

podá-li návrh jen jeden �len kolektivního statutárního orgánu, zkoumá insolven�ní soud 

stanovisko k p�ípadné existenci úpadku ostatních �len� statutárního orgánu p�ed rozhodnutím 

o úpadku. Proto by nejlépe pro urychlení celého �ízení m�li návrh podepsat všichni �lenové 

statutárního orgánu. Povinnost podat insolven�ní návrh je spln�na, když povinný subjekt ze 

zákona u�iní odpovídající podání k v�cn� p�íslušnému soudu bez zbyte�ného odkladu poté, co 

se dozv�d�l anebo p�i náležité pe�livosti m�l dozv�d�t o úpadku. Povinnost není spln�na, 

pokud byl návrh podán, ale odmítnut anebo bylo insolven�ní �ízení zastaveno. V opa�ném 
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p�ípad� vzniká v neprosp�ch takové osoby objektivní odpov�dnost za škodu a jinou 

majetkovou újmu, které se m�že za ur�itých p�edpoklad� zprostit a nebyla by vznikla, kdyby 

insolven�ní �ízení bylo zahájeno. Škodou se rozumí rozdíl mezi výší pohledávky v��itelem 

p�ihlášeného insolven�ního �ízení a zjišt�né v pr�b�hu p�ezkumného jednání a mezi výší 

pohledávky, kterou by v��itel na základ� prob�hnutého insolven�ního �ízení nakonec obdrží. 

P�ípadnou žalobu na náhradu vzniklé škody je nutné podat u obecného soudu po skon�ení 

insolven�ního �ízení,. nebo� až tehdy je známa skute�ná výše škody. 

 

Další obsahové náležitosti návrhu a požadované p�ílohy budou lišit podle toho, zda se jedná o 

podnikatelský nebo nepodnikatelský subjekt, zda se tedy bude zjiš�ovat existence platební 

neschopnosti anebo p�edlužení. 

 

5.1.2 Náležitosti insolven�ního návrhu v p�ípad� insolven�ního návrhu podaného 

v��itelem: 

 

V��itelský návrh musí spl�ovat nejen obecné požadavky podání, obsahovat skute�nosti 

osv�d�ující aktivní legitimaci k podání insolven�nímu návrhu proti konkrétnímu dlužníkovi, 

tj. existenci splatné pohledávky za dlužníkem, ale v��itel v n�m ozna�it osobu navrhovatele, 

dlužníka, osobu nejmén� jednoho dalšího v��itele a d�kazy, o n�ž opírá tvrzení existence 

úpadku dlužníka. Bude-li návrh vadný, insolven�ní soud jej bez dalšího odmítne. Navíc 

v��itel musí k insolven�ního návrhu p�ipojit p�ihlášku své pohledávky a to v zákonem 

p�edepsané form� v podob� formulá�e, který je mimo jiné ve�ejn� dostupný na webovém 

portálu www.justice.cz, p�íslušným provád�jícím p�edpisem je vyhláška Ministerstva 

spravedlnosti �R �. �. 311/2007 Sb., o jednacím �ádu pro insolven�ní �ízení a kterou se 

provád�jí n�která ustanovení insolven�ního zákona. Pokud v��itel k návrhu nep�ipojí 

požadované p�ílohy, insolven�ní soud jej vyzve k jejich dopln�ní ve lh�t� maximáln� dlouhé 

sedm dn�. Nestane-li se tak, bude insolven�ní návrh bez dalšího odmítnut. 

 

5.2 Ú�inky spjaté s podáním insolven�ního návrhu: 

 

Se zahájením insolven�ního �ízení je spojena �ada významných právních ú�ink�. Jejich 

smyslem je vytvo�ení nejen ochranného prostoru pro dlužníka p�ed nep�edvídatelnou a 

neusm�rn�nou reakcí v��itel� na informaci o úpadku dlužníka, ale též i vytvo�ení podmínek 

pro následné spravedlivé uspokojení všech dlužníkových v��itel� v rámci jednoho 
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komplexního insolven�ního �ízení, jež vylu�uje individuální postup jednotlivých v��itel�. 

Ú�inky trvají až do skon�ení insolven�ního �ízení a pouze v p�ípad� reorganizace do 

schválení reorganiza�ního plánu, pokud není insolven�ním zákonem ur�eno jinak. Ú�inky 

insolven�ního �ízení jsou mimo jiné i základním hybatelem celého vyjednávacího procesu 

mezi dlužníkem a jeho v��iteli p�edcházejícího insolven�nímu �ízení.     

 

Právní ú�inky nastávají okamžikem zahájení insolven�ního �ízení, tj. okamžikem (rokem, 

dnem, hodinou a minutou) zve�ejn�ní vyhlášky o zahájení insolven�ního �ízení 

v insolven�ním rejst�íku, jež je ve�ejn� p�ístupným rejst�íkem spravovaným Ministerstvem 

spravedlnosti �R a též i vyv�šením na p�íslušné ú�ední desce insolven�ního soudu. V teorii se 

tyto právní ú�inky nazývají též tzv. automatické (zákonné) moratorium, jež nastává 

automaticky se zahájením insolven�ního �ízení oproti institutu moratoria, jež upravuje 

insolven�ní zákon a insolven�ní soud jej m�že na návrh povolit. 

 

Podstatou zákonného moratoria je, že jsou suspendována práva v��itel� na individuální 

uspokojení svých pohledávek za dlužníkem a jiných práv dotýkající se majetkové podstaty, za 

jejich sou�asného nahrazení kolektivním uspokojením všech v��itel� ú�astnících se 

insolven�ního �ízení. Zákonné moratorium je chápán jako základní ú�inek realizace a 

implementace dvou základních funkcí úpadkového práva, tj. dosažení spravedlivého 

uspokojení závazk� v��itel� existujících vedle sebe a nové za�átku dlužníka sledujícího 

poctivý zám�r.17   

   

V��itel m�že uplatnit svou pohledávku v zásad� jen p�ihláškou pohledávky a to od chvíle, kdy 

se v��itel o zahájení insolven�ního �ízení dozv�d�l. Ú�inky mají vysoce protektivní charakter 

pro dlužníka, ale pro n�které jeho v��itele mohou znamenat jisté znevýhodn�ní a m�že dojít i 

k jejich zneužití. Lh�ty k uplatn�ní práv, která lze v insolven�ním �ízení uplatnit p�ihláškou 

pohledávky, po jeho zahájení neza�ínají nebo dále neb�ží.18 Ustanovení InsZ tak chrání p�ed 

proml�ením nebo zánikem nárok� v��itel� v��i dlužníkovi.  

 

Dalším významným ú�inkem je, že není možné z�ídit anebo uplatnit právo na uspokojení ze 

zajišt�ní týkajícího se majetku zahrnutého do majetkové podstaty. Smyslem je zamezení 

krácení majetkové podstaty. 

                                                 
17 TABB CH. J., The Law of Bankruptcy, Second Edition, New York, Foundation Press, 2009, str. 244 
18 Viz. § 109 odst. 3 InsZ. 
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V neposlední �ad� se zahájením insolven�ního �ízení omezují práva dlužníka disponovat se 

svým majetkem a majetkem t�etích osob nacházejícím se v majetkové podstat�. Insolven�ní 

zákon zakazuje dlužníkovi �init takové úkony, které by vedly k podstatné zm�n� skladby, 

využití �i ur�ení majetkové podstaty, nebo k jejímu nikoli zanedbatelnému zmenšení. Pokud 

by takové právní úkony byly u�in�ny, nebude dot�ena jejich platnost, ale budou neú�inné. Za 

tímto ú�elem je v��itel�m poskytnut nástroj v podob� odporovatelnosti, jíž se neú�innosti 

shora uvedených právních úkon� lze domáhat. V��itelé budou siln� motivováni vyhnout se 

násilnému kolektivnímu uspokojení v insolven�ním �ízení, kde nemá jisté stoprocentní 

uspokojení své pohledávky a i kdyby m�l, v�tšinou by ke složitosti celého insolven�ního 

�ízení nebylo tak rychlé. Odporovatelnost neplatných nebo neú�inných právních úkon� 

u�in�ných p�ed zahájením insolven�ního �ízení, je institut sledující zejména ochranu práv 

v��itel� a rozsahu majetkové podstaty. Je-li vyslovena neú�innost právního úkonu, je takový 

úkon nadále platný, ale hledí se na n�j tak, že ú�inky mezi ú�astníky nikdy nenastaly. 

V p�ípad� neplatného právního úkonu jeho právní ú�inky v�bec nenastávají, jelikož takový 

právní úkon nebyl u�in�n. Uvedenou ochrannou funkci zajiš�uje po zahájení insolven�ního 

�ízení již zmín�ný institut zákonného moratoria. A�koli jsou dlužníkova dispozi�ní oprávn�ní 

k majetkové podstat� omezena, neznamená to, že úpln�. Dlužníkovi z�stávají stále ta 

dispozi�ní práva, která spadají pod obvyklé úkony p�i provozu podniku, odvrácení hrozící 

škody, placení výživného a jiné. Po zahájení insolven�ního �ízení také je možné pouze na�ídit 

výkon soudního rozhodnutí majetku náležejícího do majetkové podstaty, nikoli jej provést. 

 

Dlužníka lze v jeho dispozi�ních oprávn�ní ješt� více omezit a to na základ� p�edb�žného 

opat�ení uloženého insolven�ním soudem, které nemusí být ú�inné jen proti dlužníkovi, ale 

též i jeho dlužník�m. P�edb�žným opat�ením m�že být p�ikázáno osobám majícím závazky 

v��i dlužníkovi, aby pln�ní ze závazk� poskytli insolven�nímu správci na místo dlužníkovi. 

Pokud by tak neu�inily, byly by stále povinny sv�j závazek splnit, jelikož jejich pln�ní 

dlužníkovi by nebylo považované za spln�ní závazku. 

 

5.3 Rozhodnutí insolven�ního soudu o insolven�ním návrhu: 

 

V p�ípad�, že nejsou dány podmínky pro odmítnutí insolven�ního návrhu, zastavení již 

probíhajícího insolven�ního �ízení, �i nebyl-li insolven�ní návrh vzat zp�t, insolven�ní soud 

návrh projedná. V rámci projednání insolven�ní soud bude zkoumat, zda je osv�d�en úpadek. 
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Ohledn� povinnosti navrhovatele uvést v insolven�ním návrhu údaje osv�d�ující úpadek 

dlužníka anebo je hrozící úpadek se vyjád�il Nejvyšší, takto: (...) Povinnost vylí�it 

v insolven�ním návrhu rozhodující skute�nosti, které osv�d�ují úpadek dlužníka nebo jeho 

hrozící úpadek, není spln�na tím, že navrhovatel ohledn� t�chto skute�ností odkáže na listinný 

d�kaz, který p�ipojí k insolven�nímu návrh jako p�ílohu (...).19 

 

Pr�b�h projednání insolven�ního návrhu závisí na tom, zda se je podán dlužníkem nebo 

v��itelem. V p�ípad� dlužnického návrhu nebude pot�eba na�izovat jednání ve v�tšin� 

p�ípadech. Relevantní pro rozhodnutí soudu bude, zda byly skute�nosti osv�d�ující úpadek 

dlužníka uvedeny a prokázány p�ílohami k insolven�nímu návrhu. Pokud budou tvrzené 

skute�nosti v rozporu s údaji obsaženými v p�ílohách anebo jedna z osob oprávn�ných jednat 

za dlužníka s tímto podáním nesouhlasí, bude nezbytné na�ídit jednání. Bude-li se jednat o 

v��itelský návrh, tak jednání bude zpravidla vždy na�ízeno. Pokud nebude insolven�nímu 

návrhu nikdo odporovat, p�ípadn� s ním bude vyjád�en ze strany dlužníka souhlas, nebude 

nutné jednání na�izovat. 

 

Insolven�ní soud vydá rozhodnutí o zjišt�ní úpadku dlužníka, v p�ípad�, že jej nezamítnul pro 

nedostatek majetku, jelikož v t�chto p�ípadech by insolven�ní �ízení nevedlo k ekonomicky 

efektivnímu �ešení. 

 

Insolven�ní zákon stanoví projednávajícímu insolven�nímu soudu lh�tu v maximální výši 

deseti dn� od podání insolven�ního návrhu, b�hem které musí být bez zbyte�ného odkladu 

u�in�ny všechny úkony sm��ující k rozhodnutí ve v�ci samé. Tato lh�ta je prodloužena o p�t 

dn� v p�ípadech, kdy se jedná o insolven�ní návrh osoby odlišné od dlužníka a jemuž 

oprávn�ný subjekt neodporoval, souhlasil s ním anebo se vzdal práva ú�asti na projednání, a o 

návrhu lze rozhodnout na základ� p�edložených listinných d�kaz�. V p�ípad�, že bylo 

vyhlášeno moratorium, neuplynou tyto lh�ty d�íve než uplynutím deseti dn� od jeho zániku. 

V t�chto relativn� krátkých lh�tách se odráží jedna ze zásad insolven�ního �ízení, požadavek 

na jeho rychlost. 

 

Proti rozhodnutí o úpadku je p�ípustné odvolání, které je umožn�no u�init pouze dlužníkovi 

v p�ípad� v��itelského návrhu, na základ� n�hož dlužník m�že namítat jen neosv�d�ení 

                                                 
19 Usnesení Nejvyššího soudu �R ze dne 26.02.2009, spis. zn. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NS�R 7/2008 – A 
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úpadku �i existenci p�ekážky bránící rozhodnutí o úpadku. Dlužníkovi není umožn�no 

namítat v odvolání zaplacení pohledávek, které zaplatil po vydání rozhodnutí o úpadku. 

 

Rozhodnutí o úpadku je vydáno samostatn�, pokud jej není možné spojit s rozhodnutím o 

zp�sobu �ešení úpadku. Za ur�itých podmínek jsou ob� rozhodnutí spojena vždy, v závislosti 

na objektivních podmínkách a konkrétního zp�sobu �ešení, jež v dané situaci p�ipadá v úvahu. 

Insolven�ní soud vždy spojí rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o prohlášení konkursu, 

pokud je dlužník osoba, u níž je vylou�ena reorganizace nebo oddlužení. Tento postup 

insolven�ního soudu je stanoven obligatorn�. Dále je možné oboje rozhodnutí spojit i 

v p�ípad� �ešení úpadku reorganizací a to tzv. p�edjednané reorganizace, kdy je spolu 

s insolven�ním návrhem p�edložen insolven�nímu soudu i zpracovaný reorganiza�ní plán, jež 

byl p�ijat všemi skupinami v��itel�. O této problematice bude ješt� pojednáno dále v mé práci. 

 

Pokud nejsou spln�ny p�edpoklady pro spojení obou rozhodnutí, budou vydána samostatn�. 

Po vydání rozhodnutí o úpadku je povinen insolven�ní soud rozhodnout o zp�sobu jeho �ešení 

ve lh�t� t�í m�síc� po rozhodnutí o úpadku, nikoli však p�ed skon�ením sch�ze v��itel�, jež 

byla svolána na základ� rozhodnutí o úpadku. Tento postup je stanoven proto, že ú�elem 

první sch�ze v��itel� je práv� kvalifikovaným zp�sobem p�ijetí spole�ného rozhodnutí o 

nejvhodn�jším zp�sobu �ešení úpadku formou usnesení, kterým je pak insolven�ní soud 

vázán. 

 

5.4 Náležitosti rozhodnutí o úpadku je-li zjišt�n úpadek dlužníka anebo dlužníku 

hrozí úpadek: 

 

Pokud byl zjišt�n úpadek dlužníka, vydá insolven�ní soud rozhodnutí o úpadku, jehož 

nezbytné obsahové náležitosti jsou p�esn� vyjmenovány v insolven�ním zákon�. Konkrétn� se 

jedná se o výrok o zjišt�ní úpadku a ustanovení insolven�ního správce, údaj o okamžiku 

vzniku ú�ink� insolven�ního �ízení, výzvu v��itel�m a lh�tu k p�ihlášení svých pohledávek, 

výzvu osobám zavázaným dlužníkovi, aby plnili svoje závazky insolven�nímu správci, výzvu 

v��itel�m, aby neprodlen� insolven�nímu správci sd�lili svá zajiš�ovací práva, dále je ur�eno 

místo a termín sch�ze v��itel� a p�ezkumného jednání, povinnost dlužníka sestavit a odevzdat 

insolven�nímu soudu seznamy svého majetku a závazk� s uvedením všech v��itel� a také jsou 

ozna�eny hromadné sd�lovací prost�edky, v nichž bude insolven�ní soud zve�ej�ovat svá 

rozhodnutí. Rozhodnutí o úpadku má formu usnesení. 
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5.5 Odpov�dnost navrhovatele za neoprávn�né podání insolven�ního návrhu: 

 

Neúsp�šný insolven�ní navrhovatel bude objektivn� odpov�dný za škodu zp�sobenou 

dlužníkovi v d�sledku zahájení insolven�ního �ízení iniciovaného v��itelem. Zahájení 

insolven�ního �ízení s sebou nese právní ú�inky a vysokou pravd�podobnost p�ijetí 

r�znorodých omezujících opat�ení. Ú�elem právních ú�ink� a p�ípadn� p�ijímaných opat�ení 

je zajišt�ní podmínek pro dosažení cíle insolven�ního �ízení a eliminace nežádoucích zm�n a 

ohrožení majetkové podstaty. V situaci, kdy se insolven�ní návrh ukáže ned�vodným, �i 

�ízení skon�í zastavením anebo odmítnutím, tak p�ípadná omezení nebo jiné negativní dopady 

ú�ink� ztrácejí ospravedln�ní a jsou logicky chápány jako neod�vodn�ná újma.20 Zde bych je 

podotkla jednu skute�nost. P�íslušná ustanovení o odpov�dnosti sice postihují p�ípady 

šikanózních a neuvážených insolven�ních návrh�, ale pouze osoby v��itel�, nikoli dlužníka 

samotného, který by také mohl mít zlý úmysl podat na sebe insolven�ní návrh a zneužít 

insolven�ní �ízení. 

 

V neposlední �ad� je vhodné uvést, že v n�kterých p�ípadech je sekundárním d�sledkem i 

fakt, že na zahájení insolven�ní �ízení reaguje relevantní trh, kterého je daný dlužník ú�asten a 

to zejména tím, že zpravidla poklesne celková hodnota spole�nosti. To ovšem pro jiné 

ú�astníky tržního prost�edí m�že být silná motivace, aby dosáhli snížení hodnoty podniku 

skrze p�ímou nebo nep�ímou ú�ast jako dlužníkovy v��itelé a tím zvýšení možnosti nabytí 

jeho podniku, respektive ovládnutí dlužníka samotného. Bohužel, k �ešení této situace InsZ 

nenabízí žádný klí� a lze si t�žko p�edstavit, jak d�sledná a konkretizovaná by úprava zákona 

musela být, aby takovému jevu a oportunistickému využití insolven�ního �ízení zamezila. Lze 

se domnívat, že tento jev m�že být jedním z d�vod�, pro� byl na spole�nost SAZKA, a.s. 

podán insolven�ní návrh.21 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 385 
21 informa�ní webový portál – �lánky dostupné na internetových adresách 
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=688247 ze dne 17.01.2011  a 
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=687429 ze dne 08.01.2011 
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6. PROCESNÍ SUBJEKTY: 

 

6.1 Rozlišení mezi procesními subjekty a ú�astníky insolven�ního �ízení: 

 

Základními subjekty insolven�ního �ízení jsou: 

 

• insolven�ní soud,  

• insolven�ní správce,  

• dlužník,  

• p�ihlášení v��itelé, 

• státní zástupce v n�kterých p�ípadech a 

• likvidátor dlužníka jehož ú�ast také není vždy obligatorní. 

 

 Postavením procesních subjekt� se dotknu jen okrajov� pro pochopení jejich základních 

funkcí a oprávn�ní v rámci insolven�ního �ízení a v reorganizaci samotné, postavením 

státního zástupce a likvidátora dlužníka se v tomto textu nebudu zabývat. Zde je nutné 

upozornit, že insolven�ní zákon rozlišuje mezi procesními subjekty a ú�astníky �ízení 

samotného, stejn� jako ob�anský soudní �ád. Procesním subjektem je osoba v obecném slova 

smyslu ovliv�ující probíhající �ízení a ú�astníkem �ízení je osoba, která má svá zákonem 

jasn� vymezená práva a povinnosti v probíhajícím �ízení.22 Insolven�ní zákon za ú�astníky 

ozna�uje dlužníka a v��itele, kte�í uplat�ují své právo v��i dlužníku. 

 

6.2 Pravomoc a p�íslušnost insolven�ního soudu: 

 

Insolven�nímu soudu primárn� p�ísluší vydávání rozhodnutí a dále vykonává pr�b�žný 

dohled nad postupem a �inností ostatních procesních subjekt� a rozhoduje o záležitostech 

s tím souvisejících. V rámci své dohlédací �innosti �iní rozhodnutí a opat�ení pot�ebná 

k zajišt�ní ú�elu insolven�ního �ízení a též ukládá povinnosti. Nap�íklad od insolven�ního 

správce m�že vyžadovat p�edložení zpráv a vysv�tlení o jeho postupu, ud�lovat mu pokyny a 

též i v��i n�mu konat šet�ení. Posuzuje nejen otázky právní, ale též i ekonomické a praktické, 

jak bude nastín�no dále v tomto textu. Z praktického hlediska to bude znamenat i vysokou 

profesionalitu a znalosti soudu jak v oblasti práva obchodního tak i tržního sektoru. V�cn� 

                                                 
22 POHL T., Základní principy nové právní úpravy �ešení úpadku v �eské republice, Bulletin advokacie �. 11/2007, str. 19-37 
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p�íslušným soudem je krajský soud. V rámci prvního stupn� insolven�ního �ízení rozhoduje 

samosoudce. Rozhodnutí insolven�ního soudu p�i �ízení mají formu usnesení. Insolven�ní 

�ízení je svojí povahou nesporný druh �ízení, jelikož p�edm�tem �ízení není vy�ešení otázky, 

zda existuje právo anebo nikoli. Ú�astníci sporného �ízení mají postavení vzájemných 

odp�rc�. P�edm�tem insolven�ního �ízení je zjišt�ní, zda existuje úpadek dlužníka a nalezení 

nejvhodn�jšího zp�sobu jeho �ešení.  

 

6.3 Postavení dlužníka: 

 

Dlužník zaujímá nejen postavení procesního subjektu a ú�astníka insolven�ního �ízení. Zde je 

d�ležité uvést, že dlužníkovi je insolven�ním zákonem uložena povinnost v�as �ešit sv�j 

úpadek, p�ípadn� hrozící úpadek. Pod hrozbou odpov�dnosti za vzniklou škodu je dlužník 

motivován k odpov�dnému chování. Charakter postavení dlužníka je primárn� dán zp�sobem, 

jakým je �ešen jeho úpadek, respektive hrozící úpadek. V konstrukci insolven�ního �ízení se 

�eská úprava od slovenské podstatn� liší. InsZ ješt� p�ed samotnou formou �ešení úpadku 

dlužníka p�edpokládá spole�nou po�áte�ní fázi, b�hem níž je dlužník insolventní, ale ješt� 

není rozhodnuto o ur�ení jeho insolventnosti. Zárove� m�že být samostatn� rozhodnuto o 

tom, že byl zjišt�n úpadek dlužníka a následovn� samostatným rozhodnutím o jeho �ešení. 

Zatímco slovenský zákon tuto úvodní fázi nezná a spolu s rozhodnutím o zahájení 

insolven�ního �ízení je  sou�asn� rozhodnuto o zp�sobu �ešení úpadku dlužníka. Od za�átku 

�ízení je tak dáno ur�ité postavení dlužníka. Která z právní úprav je efektivn�jší a vhodn�jší 

ukáže teprve až dlouhodob�jší praxe. Nicmén� osobn� se p�ikláním k tomu, že v tomto sm�ru 

je InsZ lepší, nebo� o konkrétním �ešení rozhodne až po ur�ité fázi, b�hem níž je 

insolven�nímu soudu umožn�no se pln� seznámit se všemi informace ohledn� dlužníka 

(dlužníkova podniku) a následn�  

 

Podrobn�ji jsou práva a povinnosti dlužníka rozebrána v jednotlivých fází insolven�ního 

procesu, zejména v p�íslušné pasáži u reorganizace, jež je v�nována dlužníkovi jako osoby 

s dispozi�ními oprávn�ními.  

 

6.4 Postavení v��itel� a jejich rozd�lení do skupin podle povahy pohledávek: 

 

Insolven�ní zákon významn� posiluje úlohu a postavení v��itel� v insolven�ním �ízení. 

V��itelé ú�astnící se insolven�ního �ízení mají postavení procesního subjektu a ú�astníka. 
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P�ihlášení v��itelé svá práva uplat�ují hlavn� prost�ednictvím ustanovených v��itelských 

orgán�. Na základ� usnesení p�ijatého sch�zí v��itel� následujícího po p�ezkumném jednání, 

m�žou v��itelé bez udání d�vodu odvolat insolven�ního správce, v��itelé též rozhodují o 

zp�sobu �ešení úpadku dlužníka a zejména p�i reorganizaci mají velmi silné postavení. 

Myslím, že silné postavení v��itel� v insolven�ním �ízení má být jedním ze stimulujících 

prvk�, aby se jednotliví v��itelé up�ednostnili ú�ast na insolven�ním �ízení p�ed mimo-

insolven�ním individuálním uspokojením své pohledávky. Musím  zd�raznit, že 

v insolven�ním �ízení jsou to práv� v��itelé, kte�í jsou nositeli aktiv dlužníka.23 O rozd�lení 

v��itel� do jednotlivých skupin podle povahy jejich pohledávek je v této práci obecn� 

pojednáno obecn� a p�i reorganizaci dále. 

 

6.5 Orgány v��itel�: 

 

V rámci insolven�ního �ízení jsou v��itelskými orgány sch�ze v��itel� a v��itelský výbor, 

p�ípadn� zástupce v��itel�. 

 

6.5.1 Sch�ze v��itel�: 

 

Sch�ze v��itel� je vrcholným orgánem v��itel�, jehož cílem je jednat v nejvyšším souladu 

s jednotlivými právy v��itel� a hlavn� chránit jejich spole�ný zájem. V��itelé by m�li sledovat 

nejen sv�j konkrétní zájem, ale i zájem ostatních ú�astnících se v��itel�. Hlavním korektivem 

jejich spole�ného postupu pak budou hlediska spravedlivosti a celkové výnosnosti, zejména u 

rozhodování o zp�sobu �ešení úpadku. Otázkou ovšem z�stává, do jaké míry jednání a úmysl 

jednotlivých v��itel� sm��uje a bude ke zmín�nému cíli sm��ovat. Do doby než je ustanoven 

v��itelský výbor, vykonává sch�ze jeho pravomoci. Je svolávána insolven�ním soudem a to 

bu
 na návrh anebo z vlastní iniciativy insolven�ního soudu. 

 

Den a místo první sch�ze v��itel� jsou stanoveny v rozhodnutí o úpadku, p�i�emž musí být 

svolána nejpozd�ji do dvou m�síc� od tohoto rozhodnutí. Práv� termín první sch�ze v��itel� 

je významný v souvislosti s reorganizací. Konkrétn� je to zásadní prvek u dlužníka, kdy on 

sám nepodal insolven�ní návrh, ale chce navrhnout �ešení svého úpadku reorganizací. Návrh 

na podání reorganizace m�že v takovém p�ípad� podat nejpozd�ji deset dn� práv� p�ed první 

                                                 
23 TARANDA, Postavení v��itel� v režimu insolvence dlužníka ve sv�tle n�mecké právní úpravy, Právní rozhledy �. 6/2008, str. 202-210 
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sch�zí v��itel� svolanou na dobu po rozhodnutí o úpadku.24 Jak pozd�ji vysv�tlím v p�íslušné 

pasáži, lh�ta deseti dn� opravdu není dlouhá a dlužník se tak dostává do silného �asového 

nátlaku.   

 

Všichni p�ihlášení v��itelé mají právo se zú�astnit sch�ze v��itel�, aniž by ješt� byla zjišt�na 

existence jejich pohledávky. Dalšími subjekty oprávn�nými k ú�astni na sch�zi v��itel� jsou 

dlužník, insolven�ní správce, státní zástupce a odborová organizace p�sobící u dlužníka. 

Oproti tomu slovenská právní úprava umož�uje ú�astnit se sch�ze primárn� v��itel�m a 

ostatním ú�astník�m až pokud jim to p�edseda sch�ze povolí.25 Osobn� si myslím, že k ú�asti 

na sch�zi v��itel� by m�li být oprávn�ni všichni ú�astníci �ízení, již jen z d�vodu ur�ité 

transparentnosti �ízení.  

 

Hlavním oprávn�ním sch�ze v��itel� je volba v��itelského výboru (p�ípadn� zástupce 

v��itel�) a jeho náhradník� a též rozhoduje o tom, zda ponechá ve funkce dosavadn� p�sobící 

prozatímní výbor, byl-li ustaven. Sch�ze v��itel� si m�že vyhradit jakoukoli z pravomocí 

v��itelského výboru. V p�ípad�, že není ustanoven prozatímní v��itelský výbor, v��itelský 

výbor �i zástupce v��itel�; vykonává sch�ze jejich pravomoci. Dalším podstatným 

oprávn�ním je, že hlasuje o osob� insolven�ního správce. Sch�ze v��itel� je oprávn�na 

odvolat insolven�ního správce a ustanovit nové, to pouze na nejblíže následující sch�zi po 

prob�hnutém p�ezkumném jednání. Toto oprávn�ní považuji za velmi d�ležité, nebo� nebylo 

by logické, aby se na �ízení podílela osoba insolven�ního správce, který má být ur�itou 

zárukou správného pr�b�hu �ízení, s nímž v�tšina v��itel� nesouhlasí. 

 

Hlasovací právo je u každého v��itele zkoumáno insolven�ním soudem jednotliv� a proti jeho 

rozhodnutí není p�ípustný opravný prost�edek. Právo hlasovat mají všichni p�ítomní v��itelé, 

�i �ádn� zastoupení, s výjimkou t�ch, jejichž pohledávka byla pop�ena, dosud nebyla zjišt�na 

anebo je sporná, �i je vázaná na odkládací podmínku. Pokud insolven�ní zákon nestanoví 

jinak, je vyžadována k platnosti rozhodnutí formou usnesení prostá v�tšina hlas� p�ítomných 

anebo �ádn� zastoupených v��itel�, po�ítaná podle jejich výše pohledávek, p�i�emž platí, že 

na každou 1 K� pohledávky p�ipadá jeden hlas. 

 

                                                 
24 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 350 
25 Srovnej ust. § 35 odst. 1 zákona �. 7/2005 Zz., o konkurze a reštrukturalizácii, s ust. § 47 odst. 2  zákona 182/2006 Sb., o úpadku a 
zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon) 
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6.5.2 V��itelský výbor: 

 

V��itelský výbor je výkonným orgánem v��itel, jež by m�l zaopat�ovat pln�ní každodenních 

povinností a opat�ení a dohlížet na pr�b�h insolven�ního �ízení. Zejména v pr�b�hu 

insolven�ního �ízení s vysokým po�tem v��itel� bude v��itelský výbor p�edstavovat jednotné 

výkonné t�leso zast�ešující r�znorodé parciální nároky a úmysly v��itel�, s tím, že bude muset 

sledovat jejich spole�ný zájem. Schází se z vlastní iniciativy nebo je svolán insolven�ním 

soudem �i insolven�ním správcem. 

 

V��itelský výbor musí být ze zákona ustanoven tehdy, kdy je více jak padesát p�ihlášených 

v��itel� v�etn�. Jinak je na v�li sch�zi v��itel�, zda bude ustanoven anebo místo n�j bude 

zvolen zástupce v��itel�. Po�et jeho �len� se pohybuje od t�í do sedmi a rozhoduje o n�m 

práv� sch�ze v��itel�. Voleni nejsou pouze �lenové v��itelského výboru, ale též i jejich 

náhradníci. Za �lena �i náhradníka m�že být zvolená fyzická nebo právnická osoba, je �ádn� a 

v�as p�ihlášeným v��itelem, se svým zvolením souhlasí a není podjatá. Insolven�ní zákon 

výslovn� stanoví p�edpoklady, za kterých se osoba považuje za automaticky podjatou. 

V��itelský výbor by m�l mít takové složení, aby v n�m byly zastoupeny všechny skupiny 

v��itel� podle povahy jejich pohledávek a sou�asn� v n�m m�li nezajišt�ní v��itelé takové 

zastoupení jako v��itelé zajišt�ní,26 pokud nezajišt�ní v��itelé své �leny navrhli a tyto 

navržené osoby s tím souhlasili. Funkce �lena zaniká odvoláním, odstoupením anebo 

ukon�ením jeho ú�astni na insolven�ním �ízení. V��itelský výbor je kolektivní orgán a ze 

svých �len� si volí p�edsedu, který svolává a �ídí jeho sch�ze. Jeho postavení je též významné 

i p�i rovnosti hlas�, jak je uvedeno níže. 

 

Rozsah pravomocí v��itelského výboru je rozsáhlý a nesoust�edí se pouze do jediného 

paragrafu InsZ, který obsahuje jejich demonstrativní vý�et v rámci obecných ustanovení o 

v��itelském výboru.27 Zde uvedu pravomoci, které jsou nejvýznamn�jšími v p�ípad� �ešení 

úpadku reorganizací, jimiž je oprávn�ní ud�lovat insolven�nímu správci nebo dlužníkovi 

s dispozi�ními oprávn�ními souhlas k uzavírání smluv o úv�rovém financování, dohlížet nad 

�inností insolven�ního správce. 

 

                                                 
26 ZELENKA J. A KOL., Insolven�ní zákon – poznámkové vydání s d�vodovou zprávou a na�ízením Rady ES 1346/2000, Praha, Linde a.s., 
str. 112 
27 Srovnej – ust. § 58 zákona �. 182/2006 Sb., o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon)  



 - 25 - 

V n�kterých opravdu krajních p�ípadech m�že být p�sobnost v��itelského výboru vykonávána 

insolven�ním soudem. Poklesne-li po�et �len� v��itelského výboru ustanoveného sch�zí 

v��itel� na mén� než t�i �leny do té doby, než dojde k potvrzení volby nových �len� do 

minimálního po�tu t�í osob požadovaného insolven�ním zákonem. 

 

V��itelský výbor je usnášeníschopný, pokud je p�ítomna anebo zastoupena svým náhradníkem 

nadpolovi�ní v�tšina všech jeho �len� nebo náhradník�. P�i rovnosti hlas� je rozhodujícím 

hlasem hlas p�edsedy. 

 

�lenové a náhradníci v��itelského výboru jsou povinni p�i výkonu své funkce postupovat 

s odbornou pé�í a odpovídají za škodu nebo jinou újmu, kterou zp�sobili porušením svých 

povinností anebo neodbornou pé�í výkonem své funkce a zárove� musí dát p�ednost 

spole�nému zájmu v��itel� p�ed zájmem svým nebo jiných osob.   

 

P�ed ustanovením �ádného v��itelského výboru, lze ustanovit prozatímní v��itelský výbor. 

Prozatímní v��itelský výbor je do�asným orgánem v��itel�, jehož z�ízení není povinné a je 

vázáno na spln�ní ur�itých podmínek. M�že být ustanoven insolven�ním soudem pouze na 

návrh dlužníka a to neprodlen� a ješt� p�ed vydáním rozhodnutí o úpadku. Dále je obligatorn� 

ustanoven pokud sch�ze v��itel� neustanovila �ádný v��itelský výbor, a�koli za tímto ú�elem 

byla svolána. Jeho �innost by m�la být ukon�ena v okamžiku potvrzení v��itelského výboru 

zvoleného první sch�zí v��itel�, stane-li se tak. 

 

6.5.3 Zástupce v��itel�: 

 

Pro p�ípad, že po�et p�ihlášených v��itel� do insolven�ního �ízení je menší než padesát, m�že 

sch�ze v��itel� rozhodnout o volb� zástupce v��itel� jako výkonného v��itelského orgánu 

namísto v��itelského výboru. Jeho zvolení tedy není povinné, obligatorn� je ustanoven pouze 

u nepatrného konkurzu. Je to možná více ekonomické �ešení, na druhou stranu je zde ur�itá 

nevýhoda v tom, že se neuplatní pravidlo v p�ípad� postoupení pohledávky jako u �len� 

v��itelského výboru a nabyvatel p�ihlášené pohledávky tak automaticky nevstoupí do funkce 

zástupce v��itel�, nýbrž jeho náhradník. 
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6.6 Postavení a pravomoci insolven�ního správce: 

 

Právní rámec postavení insolven�ního správce vymezuje insolven�ní zákon a zejména zákon 

�. 312/2006 Sb., o insolven�ních správcích, jež upravuje podmínky jejich �innosti. 

 

6.6.1 Obecná charakteristika postavení insolven�ního správce: 

 

Insolven�ním správcem m�že být jak fyzická osoba, tak i právnická osoba. V rámci nyn�jší 

úpravy úpadkového práva je na jeho osobu kladen vysoký profesionální a kvalifika�ní d�raz. 

D�vodová zpráva k insolven�nímu zákonu charakterizuje insolven�ního správce jakožto 

procesní subjekt, který není ani zástupcem dlužníka ani zástupcem v��itel�.28 Ohledn� 

postavení insolven�ního správce se též vyjád�il Ústavní soud �eské republiky.29 Názor 

Ústavního soudu bych stru�n� shrnula tak, že insolven�ní správce zaujímá postavení orgánu 

ve�ejné moci, protože z materiálního hlediska autoritativn� rozhoduje o právech a 

povinnostech v��itel� a svou povahou je zvláštním procesním subjektem, nikoli zástupcem 

dlužníka nebo zástupcem v��itel�. S daným názorem Ústavního soudu souhlasím. Insolven�ní 

správce by m�l být charakter ve�ejnoprávního subjektu, aby tak byl zaru�en autoritativní 

charakter jím u�in�ných právních úkon�.  

 

V první fázi insolven�ního �ízení musí insolven�ní správce zejména zajistit majetkovou 

podstatu, aby byla uchrán�na p�ed zten�ením, sepsat její stav a dále p�ezkoumat všechny 

p�ihlášené pohledávky. V další fázi insolven�ního �ízení se jeho oprávn�ní a povinnosti odvíjí 

od zvoleného zp�sobu �ešení úpadku v souvislosti s tím, kdo je nositelem dispozi�ním 

oprávn�ní k majetkové podstat�. Konkrétn� v  reorganizaci vykonává primárn�  dohled nad 

dlužníkem, který je osobou s dispozi�ními oprávn�ními, zajiš�uje dohled nad zjišt�ním a 

sepsáním rozsahu majetkové podstaty, podává pravidelné zprávy o své �innosti v��itelskému 

výboru. Podrobn�ji o jeho postavení v reorganizaci bude pojednáno níže. 

 

Insolven�ního správce je ustanoven ze seznamu správc� vedeného Ministerstvem 

spravedlnosti �R a to nejpozd�ji v rozhodnutí o úpadku. Osobu insolven�ního správce ur�í 

soud. Pokud je rozhodnutí o úpadku spojeno s rozhodnutím o povolení reorganizace, kdy se 

tedy bude jednat o tzv. p�edjednanou reorganizaci, bude insolven�ním soudem ur�ena za 

                                                 
28 D�vodová zpráva ze dne 21.09.2011, k návrhu insolven�ního zákona, k ust. § 28 
29 Nález Ústavního soudu �R ze dne 01.07.2010, spis. zn. Pl. ÚS 14/10 
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insolven�ního správce osoba uvedená v reorganiza�ním plánu, pokud spl�uje podmínky pro 

výkon této funkce. Jinak osobu insolven�ního správce ur�uje p�edseda insolven�ního soudu. 

Nicmén� na sch�zi v��itel�, která následuje po p�ezkumném jednání a byla svolána 

rozhodnutím o úpadku, se v��itelé mohou usnést na odvolání ustanoveného insolven�ního 

správce a ustanovit do funkce osobou jimi vybranou. Tuto volbou insolven�ní soud potvrdí 

jsou-li spln�ny u nov� zvoleného insolven�ního správce podmínky pro výkon jeho funkce a 

zvolení. Popírat a p�ezkoumávat p�ihlášené pohledávky tak bude insolven�ní správce zvolený 

soudem, nikoli v��iteli. V opa�ném p�ípad� by st�ží mohlo nedojít k ur�itému ovlivn�ní 

jednání a motivace insolven�ního správce ze strany v��itel� . Myslím, že takto nastavený 

procesní postup je správný. 

 

Insolven�ní správce je povinen postupovat sv�domit�, s odbornou pé�í a je povinen vyvinout 

veškeré úsilí, které po n�m lze spravedliv� požadovat, aby v��itelé byli uspokojeni v co 

nejvyšší mí�e, s tím, že musí up�ednostnit spole�ný zájem v��itel� p�ed zájmy svými �i t�etích 

osob. Z výkonu své funkce odpovídá za škodu anebo jinou majetkovou újmu, jež zp�sobil 

v��itel�m anebo dlužníkovi, tím že porušil své povinnosti. Pro p�ípad vzniku škody je též 

povinen uzav�ít pojistnou smlouvu na své náklady. 

 

6.6.2 P�edb�žný insolven�ní správce: 

 

P�ed vydáním rozhodnutí o úpadku m�že být ustanoven p�edb�žný insolven�ní správce, který 

je nositelem takových oprávn�ní, jež mu insolven�ní soud vymezí, a po rozhodnutí o úpadku 

se stává insolven�ním správcem s plnou p�sobností, pokud není v rozhodnutí o úpadku 

ustanovena insolven�ním správcem jiná osoba. 

 

 

7. MORATORIUM: 

 

Tento institut zajiš�uje dlužníku ur�itý ochranný �asový prostor, v jehož pr�b�hu není možné 

rozhodnout o úpadku dlužníka. Tím je mu umožn�no se souhlasem v��itel� p�eklenout 

krizové období a v ideálním p�ípad� vyhnout se tak úpadku nebo hrozícímu úpadku. Právo na 

podání návrhu na jeho vyhlášení p�ísluší primárn� dlužníkovi. V��itel je oprávn�n navrhnout 

moratorium v p�ípad� krizové situace dlužníka – podnikatele, který se zárove� nenachází 

v likvidaci. Moratorium lze vyhlásit jen za sou�asného konsenzu v��itel�, proto je nutné k 
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od�vodn�nému návrhu p�iložit písemné prohlášení v�tšiny v��itel� po�ítané podle výše jejich 

pohledávek a to jak p�ed, tak i po zahájení insolven�ního �ízení. S ohledem na požadavek a 

nutnost rychlého �ešení, je insolven�ní soud o takovém návrh povinen rozhodnout do konce 

pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel. Maximální možná 

doba trvání moratoria je t�i m�síce, p�i�emž m�že být o t�icet dn� prodloužena, budou-li s tím 

v��itelé dlužníka souhlasit. 

 

Jak jsem již uvedla výše, moratorium poskytuje dlužníkovi ur�itý prostor pro p�ekonání krize. 

Ú�inky zahájení insolven�ního �ízení sice nejsou moratoriem dot�eny, na druhé stran� je 

dlužník chrán�n p�ed výpov�dí a odstoupením smluvních stran významných kontrakt� 

nutných pro provoz dlužníkova podniku, které v dob� vyhlášení moratoria trvaly minimáln� 

t�i m�síce. Dále je dlužník oprávn�n plnit p�ednostn� závazky bezprost�edn� související se 

zachováním provozu podniku, zejména smlouvy na dodávky energií a surovin pro výrobu, jež 

vznikly po vyhlášení moratoria anebo v posledních t�iceti dnech p�ed vyhlášením. Zárove� 

dlužník nese objektivní odpov�dnost za p�ípadn� vzniklou škodu anebo jinou újmu vzniklou 

v d�sledku porušení jeho povinností za trvání moratoria. Nejedná se o absolutní druh 

odpov�dnosti. Dlužník se m�že odpov�dnosti zprostit, jestliže prokáže, že vzniku škody nebo 

jiné újmy nešlo zabránit, i když by vynaložil veškeré možné úsilí, které po n�m bylo možné 

spravedliv� požadovat se z�etelem na celkový pr�b�h moratoria. �lenové statutárního orgánu 

dlužníka ru�í za vzniklou škodu nebo jinou újmu spole�n� a nerozdíln�. Insolven�ní zákon se 

konstrukcí odpov�dnosti vztažené na �leny statutárního orgánu dlužníka skrze institut ru�ení 

snaží docílit toho, aby nedocházelo k libovolnému zneužívání moratoria managementem 

dlužníka na úkor v��itel�.    

 

Zejména praktickým �ešením je možnost podání návrhu na vyhlášení moratoria p�ed podáním 

 insolven�ního návrhu, jelikož v tomto p�ípad� je omezena �innost o zve�ej�ování informací o 

zahájeném insolven�ním �ízení až do vyhlášení moratoria. To m�že pomoci uchránit nejen 

celkovou hodnotu dlužníkova podniku, ale též i vytvo�it d�v�ryhodný prostor pro jednání 

s klí�ovými v��iteli o dalším postupu a o jeho eventuální reorganizaci. A�koli moratorium 

p�ináší dlužníkovi �as pro vyjednávání s hlavními v��iteli a ochranu p�ed nekooperujícími 

v��iteli, zárove� musí úpadce �elit d�sledk�m širokého zve�ejn�ní informace o jeho 

finan�ních potížích.30 

                                                 
30 RICHTER T., Insolven�ní právo, 1.  Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 227-228 
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K jeho zániku dojde uplynutím doby, na které bylo vyhlášeno a dále rozhodnutím 

insolven�ního soudu o jeho zrušení bez udání d�vodu na návrh v�tšiny v��itel�, po�ítané 

podle výše jejich pohledávek uvedené v seznamu pohledávek; bez návrhu, pokud dlužník 

v návrhu na vyhlášení moratoria uvedl nepravdivé informace a tudíž mu taková ochrana 

nep�ísluší. 

 

Je nutné zd�raznit, že institut moratoria není jednostrann� nastavený ve prosp�ch dlužníka, 

jelikož pod jeho záštitu se m�že dlužník dostat pouze za sou�asného souhlasu v�tšiny v��itel�. 

Tam, kde bude absence takového souhlasu, dlužník nemá šanci ochrany tohoto institutu 

dosáhnout. P�íkladem m�že být práv� p�ípad spole�nosti SAZKA, a.s.31 

 

 

8. MAJETKOVÁ PODSTATA: 

 

Insolven�ní zákon vymezuje majetkovou podstatu v ust. § 2 písm. e) jako majetek ur�ený 

k uspokojení dlužníkových v��itel� a dále stanoví její rozsah v ust. § 205 a násl., že do 

majetkové podstaty nepat�í majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí 

a dále p�íjmy dlužníka v takovém rozsahu, v jakém z nich nemohou být p�i výkonu 

rozhodnutí nebo p�i exekuci uspokojeny p�ednostní pohledávky. Zárove� insolven�ní zákon 

jednozna�n� vymezuje majetek podléhající zvláštnímu právnímu režimu, jmenovit� se jedná o 

ú�elové dotace, návratné výpomoci ze státního rozpo�tu a jiné. 

 

8.1 Vymezení pojmu majetkové podstaty: 

 

Rozsah majetkové podstaty se odvíjí od té skute�nosti, jaký subjekt – zda dlužník nebo v��itel 

– podal návrh na zahájení insolven�ního �ízení. V p�ípad� dlužnického insolven�ního návrhu 

spadá do majetkové podstaty majetek, jež dlužník vlastnil ke dni zahájení insolven�ního �ízení 

a dále který nabyl v pr�b�hu insolven�ního �ízení. Naproti tomu, bylo-li insolven�ní �ízení 

iniciováno v��itelem, je v definici majetkové podstaty zohledn�na skute�nost, že podaným 

návrhem nedochází ex lege k zablokování možností dlužníka nakládat se svým majetkem. 

InsZ respektuje, že podání v��itelského návrhu s sebou automaticky nespojuje ú�inky 

                                                 
31 Viz. http://byznys.lidovky.cz/veritele-sazce-neschvalili-insolvencni-moratorium-dohodu-zablokoval-vitek-1vd-/firmy-
trhy.asp?c=A110201_152230_firmy-trhy_nev 
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omezení dispozic dlužníka s jeho vlastním majetkem. V n�kterých p�ípadech m�že být totiž 

insolven�ní �ízení n�kterými podnikatelskými subjekty zneužito jako prost�edek k vy�azení 

jednoho z podnikatel� z hospodá�ské sout�že. Proto je majetková podstata tvo�ena majetkem, 

jež dlužníkovi pat�il v dob� vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a který dlužník nabyl 

v pr�b�hu insolven�ního �ízení.32 Insolven�ní zákon nezahrnuje do majetkové podstaty 

majetek t�etích osob tvo�ící p�edm�t zajišt�ní závazk� dlužníka, oproti p�vodní úprav� zákona 

o konkursu a vyrovnání. 33 

 

Za ú�elem zabezpe�ení majetkové podstaty p�ed chováním dlužníka umož�uje insolven�ní 

zákon na�ízení p�edb�žného opat�ení v od�vodn�ných situacích, trvajícího do vydání 

rozhodnutí o úpadku, jímž bude dlužník omezen na svých dispozi�ních právech k majetkové 

podstat�, aby tak nemohlo dojít ke zm�nám rozsahu majetkové podstaty v neprosp�ch 

v��itel�.34 Insolven�ní soud s na�ízením p�edb�žného opat�ení ustanoví i p�edb�žného 

správce, pokud již nebyl ustanoven, jehož oprávn�ní jsou v takovém rozsahu, v jakém jsou 

omezena dispozi�ní oprávn�ní dlužníka k majetkové podstat�. Tato poskytnutá možnost je 

velmi pozitivní ve vztahu k v��iteli a domnívám se, že v n�kterých p�ípadech bude velmi 

praktická s ohledem na motivaci dlužníka, která rozhodn� ve v�tšin� p�ípadech, zvlášt� tam, 

kde má být dlužník�v úpadek �ešen likvida�ním zp�sobem, nebude pozitivní ve vztahu 

k v��iteli.  

 

Insolven�ní zákon též i stanoví demonstrativní vý�et položek spadajících do majetkové 

podstaty, jimiž jsou pen�žní prost�edky, v�ci movité a nemovité, podnik, soubor v�ci a v�ci 

hromadné, vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vklad�, cenné papíry a listiny sloužící 

k uplatn�ní práva, obchodní podíl, dlužníkovy pen�žité a nepen�žité pohledávky, dlužníkova 

mzda nebo plat, další p�íjmy nahrazující dlužníkovi odm�nu za práci, další práva a jiné 

majetkové hodnoty a v neposlední �ad� i p�íslušenství, p�ír�stky, plody a užitky majetku 

zahrnutého do majetkové podstaty. Za ur�itých podmínek spadá do majetkové podstaty i 

majetek t�etích osob, zejména takový, který byl z majetkové podstaty vyveden na základ� 

neú�inných nebo neplatných právních úkon� dlužníka, což mimo jiné shodn� dovodil i 

Nejvyšší soud �eské republiky ve svém Usnesení ze dne 12.10.2005, spis. zn. 29 Odo 

322/2003. Z majetkové podstaty za p�edchozího souhlasu v��itelského výboru a insolven�ního 

                                                 
32 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 482-483 
33 Viz. ust. § 27 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání  
34 Viz. rozhodnutí ve v�ci insolven�ního �ízení spole�nosti SAZKA, a.s. publikované na webovém portálu www.justice.cz – p�ímý odkaz na: 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?vedlejsi=ne&rowid=AAAE1GAA3AACDTeABI  
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soudu vylou�it takový majetek, který pro v��itele nemá z hlediska uspokojení jejich 

pohledávek žádnou hodnotu anebo mají dokonce i zápornou hodnotu. Takovým majetkem 

m�žou být nap�íklad neprodejné v�ci, kdy si lze v p�ípad� podniku p�edstavit nap�íklad 

pozemky zatížené ekologickými zát�žemi nebo v p�ípad� nemovitost zatížená nesm�rným 

po�tem v�cných práv t�etích osob a jiné statky z tržního hlediska naprosto nezajímavé.  

 

8.2 Zjišt�ní a soupis majetkové podstaty: 

 

Zjiš�ování a provedení soupisu majetkové podstaty je jedním z klí�ových úkol� insolven�ního 

správce.  V praxi se ukázalo, že nejvíce efektivním je zahájení zjiš�ování majetkové podstaty 

p�ed vydáním rozhodnutí o úpadku.35 Zvlášt� pokud bylo insolven�ního �ízení zahájené na 

návrh v��itele, protože k omezení dlužníkových dispozi�ních oprávn�ní k majetkové podstat� 

m�že dojít až ú�inností rozhodnutí o úpadku. Do té doby, je dán dlužníkovi prostor pro možné 

nekalé nakládání s majetkem, který by m�l tvo�it majetkovou podstatu,  za ú�elem zkrácení 

jeho rozsahu. P�i zjiš�ování majetkové podstaty je dlužník povinen poskytnout insolven�nímu 

správci všestrannou sou�innost, dbát jeho pokyn�. Již p�i podání insolven�ního návrhu je 

dlužník povinen p�edložit insolven�nímu soudu seznam svého majetku, který je významným 

podkladem pro zjišt�ní celé majetkové podstaty dlužníka. Za ú�elem co nejrozsáhlejšího 

zajišt�ní dlužníkova majetku, je každá osoba, u níž se nachází dlužník�v majetek, povinna 

tuto skute�nost oznámit insolven�nímu správci a uvést právní titul, na jehož základ� má 

konkrétní majetek u sebe, jakmile se dozví o existenci rozhodnutí o úpadku dlužníka. 

 

Je t�eba zd�raznit, že v tomto sm�ru je insolven�ní zákon vskutku d�sledný, jelikož se snaží o 

co nejd�kladn�jší zajišt�ní veškerého majetku, z n�hož se mají pom�rn� uspokojit v��itelé, 

v návaznosti na zvolený zp�sob �ešení úpadku, anebo má umožnit další existenci dlužníka. 

Dále je t�eba upozornit na právní úpravu Evropských Spole�enství, na�ízení  Rady ES o 

úpadkovém �ízení �. 1346/2000 ze dne 29. kv�tna 2000, na jehož základ� insolven�ní �ízení 

zahájené v jednom z �lenských stát� Evropské Unie vyvolá ú�inky i ve vztahu k ostatním 

�lenským stát�m. V d�sledku principu univerzálního rozsahu majetkové podstaty spadá do 

majetkové podstaty veškerý majetek dlužníka bez ohledu na místo, tj. jiný �lenský stát odlišný 

od �lenského státu zahájení insolven�ního �ízení, kde se nachází. Zmín�ný princip nastává 

                                                 
35 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 209 
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automaticky se zahájením insolven�ního �ízení  u všech dlužník�, kte�í mají na území 

Evropských Spole�enství své centrum hlavních zájm�. 

 

Soupis majetkové podstaty je listinou, do které je zapsán majetek do majetkové podstaty 

pat�ící. P�i jeho sestavování insolven�ní správce vychází práv� ze svých zjiš�ovacích úkon� a 

dále ze seznamu majetku dlužníka, prohlášení dlužníka o svém majetku a dalších známých 

skute�ností. Od okamžiku zapsání ur�ité v�ci nebo práva do soupisu, s ním m�že nakládat 

výlu�n� osoba s dispozi�ními oprávn�ními a jen zp�sobem stanoveným insolven�ním 

zákonem. Na jeho základ� je insolven�ní správce oprávn�n nakládat s majetkovými 

hodnotami v n�m zapsanými, zejména k jejich zpen�žení. 

 

U reorganizace je vhodné poukázat na evidentní rozpor mezi obecnými ustanoveními 

insolven�ního zákona o tom, že soupis majetkové podstaty provádí insolven�ní správce a 

konkrétním ustanovením v �ásti zákona pojednávající o reorganizaci, kde je vyjád�en zám�r, 

aby soupis majetkové podstaty provád�l dlužník za sou�asného dohledu insolven�ního 

správce. D�vodem z�ejm� je, že v typickém p�ípad� reorganizace z�stává majetek 

v dlužníkov� vlastnictví a m�ní se pouze dlužníkova kapitálová struktura, tak nemá soupis 

dlužníkova majetku ani jeho ú�inky takovou naléhavost jako v konkursu.36 Na druhou stranu, 

je d�ležité upozornit na skute�nost, že informace o struktu�e zjišt�ného majetku dlužníka 

budou klí�ové pro možnost provedení reorganizace a též i pro motivaci dlužníkových v��itel� 

k jejímu schválení.  

 

V tomto textu se nebudu v�novat problematice žalob na vylou�ení majetkové hodnoty 

z majetkové podstaty dlužníka a také odporovatelnosti právních úkon� dlužníka, v jejichž 

d�sledku došlo ke zkrácení rozsahu majetkové podstaty anebo zvýhodn�ní n�kterého v��itele 

na úkor jiného v��itele. Podle mého názoru, si tato témata zaslouží daleko širší prostor než 

jaký mohu ve své diplomové práci obsáhnout. 

 

8.3 Nakládaní s majetkovou podstatou: 

 

Nositelem práva nakládání s majetkovou podstatou je osoba s dispozi�ními oprávn�ními, o 

níž je pojednáno níže, hlavn� ve vztahu k reorganizaci. Insolven�ní zákon uvádí 

                                                 
36 RICHTER T., Insolven�ní právo, 1. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 283 



 - 33 - 

demonstrativním vý�tem právní úkony, které lze pod pojem nakládání s majetkovou 

podstatou zahrnout a jež se dají svou povahou rozd�lit do více skupin. Jde tak zejména o 

právní úkony, které se týkají majetku náležejícího do majetkové podstaty, kde za nakládání 

s majetkem se považuje zejména jeho zcizování, zat�žování právními úkony, jako je uzavírání 

nájemních smluv, pojistných smluv, smluv o úschov�, smluv o dílo, atd. Druhou skupinu tvo�í 

výkon práv a povinností spole�níka obchodní spole�nosti, v�etn� hlasovacích práv. Do další 

skupiny spadají rozhodovací práva o výrobních, provozních a obchodních záležitostech 

podniku nacházejícího se v majetkové podstat� dlužníka a jiných právních úkon� pot�ebných 

k zajišt�ní jeho provozu. Ve �tvrté skupin� se nachází práva a povinnosti z titulu postavení 

zam�stnavatele v pracovn� právním vztahu. Do páté skupiny by se dal zahrnout výkon 

pr�myslových práv a rozhodovací právo o obchodním tajemstvím ve smyslu zákona �. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník. Další skupinu by tvo�ila ostatní práva a povinnosti jakožto 

povinnost vedení ú�etnictví, povinnosti a práva založena právními p�edpisy o daních, 

poplatcích a clech, p�edpisy o sociálním zabezpe�ení, o ve�ejném zdravotním pojišt�ní a 

další.37 

 

 

9. POHLEDÁVKA V��ITELE A JEJÍ UPLATN�NÍ: 

 

Za ú�elem komplexního pochopení a poskytnutí širokého náhledu na postavení v��itel� 

v insolven�ním �ízení se v této �ásti budu v�novat základnímu rozlišení postavení v��itel� 

podle povahy jejich pohledávky za úpadcem. Platí, že podle druhu pohledávky zaujímá v��itel 

v �ízení jisté postavení s r�znými oprávn�ními. Na rozhodnutí v��itel� stojí celé insolven�ní 

�ízení a úsp�šnost zvoleného zp�sobu �ešení úpadku dlužníka, zejména pak reorganizace, 

proto je rozlišení jejich postavení podstatné. Podle toho se liší v��itelova motivace a 

sledovaný zám�r ve vztahu k pr�b�hu insolven�ního �ízení. Za nejvýznamn�jší prvek tohoto 

rozd�lení shledávám rozd�lení v��itel� do konkrétních skupin p�i reorganizaci, jež zohled�uje 

problém heterogennosti nárok� na majetek insolventní spole�nosti.38 Samotné rozd�lení 

v��itel� rozvedu v p�íslušné do skupin v rámci reorganiza�ního plánu je v�nována p�íslušná 

pasáž této práce níže.  

 

                                                 
37 ZELENKA J. A KOL., Insolven�ní zákon – poznámkové vydání s d�vodovou zprávou a na�ízením Rady ES 1346/2000i, Praha, Linde a.s., 
str. 353-354 
38 RICHTER T., Reorganizace podle insolven�ního zákona – 2. �ást, Právní rozhledy 14/2008, 2008, Praha, str. 507 
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9.1 Druhy pohledávek: 

 

Obecn� lze pohledávky v��itel� v rámci insolven�ního �ízení rozt�ídit z hlediska jejich vzniku 

a následného postavení v��itele v insolven�ním �ízení, zejména p�i uspokojení jeho 

pohledávky, jedná se o: 

 

• pohledávky za podstatou a jim na rove� postavené, 

• pohledávky nep�edností a  

• pohledávky zajišt�ných v��itel�.  

 

Rozd�lení pohledávek je významné pro uplatn�ní všeobecného pravidla insolven�ního �ízení, 

tj. pohledávky stejného po�adí musí být uspokojeny ve stejné mí�e a také pravidla, že z 

výt�žku získaného zpen�žením zajišt�né majetkové hodnoty, lze uspokojit jen pohledávky 

konkrétního zajišt�ného v��itele, pokud celkový výt�žek nep�esahuje hodnotu zajišt�ní. 

 

9.1.1 Pohledávky za podstatou a jim na rove� postavené: 

 

Pohledávky za podstatou a jim na rove� postavené pohledávky tvo�í skupinu pohledávek, jež 

nejsou v insolven�ním �ízení uplat�ovány p�ihláškou pohledávky, ale jejich v��itelé je 

uplat�ují p�ímo u insolven�ního správce. K jejich uspokojení dochází již v pr�b�hu �ízení, je-

li to pro dostatek finan�ních prost�edk� možné, �i ihned po té, co nastal okamžik jejich 

splatnosti. Pohledávkami za podstatou jsou takové pohledávky, které vznikly po zahájení 

insolven�ního �ízení nebo vyhlášení moratoria a ve své podstat� souvisí s náklady 

vynaloženými v rámci insolven�ního �ízení. Jejich taxativní vý�et je obsažen v ust. § 168 

InsZ. Jmenovit� mezi n� pat�í nap�íklad náhrada hotových výdaj� a odm�na p�edb�žného 

nebo insolven�ního správce.  

 

Za pohledávky na rove� postavenými pohledávkám za podstatou jsou insolven�ním zákonem 

požadovány takové pohledávky, kde je sledován ur�itý ve�ejný zájem na jejich uspokojení a 

konkrétn� se jedná o pohledávky vzniklých z pracovn�-právních vztah�, z titulu náhrady 

škody na zdraví, pohledávky státu, z titulu nároku na výživné a jiné, za ur�itých podmínek 

pohledávky vzniklé za trvání moratoria a nebo vzniklé v d�sledku zhodnocení majetkové 

podstaty t�etí osobou, o kterých tak insolven�ní zákon stanoví. 
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Tyto pohledávky jsou svým charakterem nad�azeny ostatním pohledávkám a proto jsou 

uspokojeny primárn�. 

 

9.1.2 Pohledávky nep�ednostní: 

 

Nep�ednostními, nebo-li tzv. obecnými pohledávkami jsou takové pohledávky, které vznikly 

p�ed rozhodnutím o úpadku, jsou uplat�ovány p�ihláškou pohledávky a jejich v��itelé jsou 

uspokojováni v rámci jedné skupiny a to pom�rn�. Jejich postavení není zrovna nejvýhodn�jší 

a jejich v��itelé budou mít silnou motivaci se kolektizovanému insolven�nímu �ízení vyhnout 

a dosáhnout individuálního uspokojení. V jejich p�ípad� je �asto velmi nízká 

pravd�podobnost, že dosáhnou alespo� n�jakého parciálního  uspokojení své pohledávky, 

když p�ed nimi musí být uspokojení v��itelé pohledávek za podstatou a jim na rove� 

postavených a zajišt�ní v��itelé. 

 

9.1.3 Pohledávky zajišt�ných v��itel�: 

 

InsZ. výslovn� ve vý�tu v ust. § 2 písm. g) definuje zajišt�ného v��itele jako subjekt, jehož 

pohledávka je zajišt�na majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zástavním právem, 

zadržovacím právem, omezením p�evodu nemovitosti, zajiš�ovacím p�evodem práva nebo 

postoupením pohledávky k zajišt�ní anebo obdobným právem podle zahrani�ní úpravy. Jedná 

se o uzav�ený vý�et a proto pohledávka zajišt�ná jiným zp�sobem zajišt�ní (nap�. smluvní 

pokutou, jistotou, apod.) nemá status zajišt�né pohledávky.39 

 

Zajišt�ní v��itelé jsou uspokojováni v rozsahu jejich zajišt�ní ze zpen�žení v�ci, práva 

pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla jejich pohledávka zajišt�na. Pro po�adí 

jejich uspokojení je rozhodující doba vzniku zástavního práva. Pokud je hodnota zajišt�ní 

zjišt�ná na základ� znaleckého posudku vypracovaného po rozhodnutí o úpadku nižší než 

výše zajišt�né pohledávky, tak se tato pohledávky považuje v daném rozsahu na nezajišt�nou.   

 

Zajišt�ní v��itelé mají p�ednostní postavení p�ed obecnými v��iteli, které spo�ívá v tom, že 

jejich zajišt�ná pohledávka je uspokojena z majetkových hodnot zatížených zajiš�ovacími 

právy. Ovšem pokud výt�žek získaný zpen�žením zástavy nebude sta�it pro úplné uspokojení 

                                                 
39 ZELENKA J. A KOL., Insolven�ní zákon – poznámkové vydání s d�vodovou zprávou a na�ízením Rady ES 1346/2000i, Praha, Linde a.s., 
str. 30 
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pohledávky zajišt�ného v��itele, tak v neuspokojeném rozsahu bude jeho pohledávka 

uspokojena pom�rn� spolu s obecnými v��iteli. To je další p�ípadná nevýhoda pro obecné 

v��itele. Pohledávku zajišt�ného v��itele je také nutné uplatnit p�ihláškou pohledávky. 

 

9.1.4 Pohledávky vylou�ené z uspokojení v insolven�ním �ízení: 

 

Insolven�ní zákon p�ímo taxativním vý�tem vylu�uje n�které druhy pohledávek z uspokojení. 

P�íkladem lze uvést, že se jedná o p�íslušenství pohledávek, vzniklých p�ed rozhodnutím o 

úpadku, které p�irostlo k pohledávce až po rozhodnutí o úpadku. Jejich spole�ným prvkem je, 

že uspokojení je vylou�eno pouze v režimu insolven�ního �ízení. Jejich existence není 

insolven�ním zákonem nijak popírána a bude záležet na rozhodnutí v��itele, zda takovou 

pohledávku bude po skon�ení insolven�ního �ízení vymáhat dodate�n� jinou cestou. 

V p�ípad� reorganizace existuje výjimka ze zákazu uspokojení takových pohledávek 

v insolven�ním �ízení. P�i reorganizaci se ke zjišt�né pohledávce p�i�ítají sjednané úroky, ode 

dne následujícího po rozhodnutí o zp�sobu �ešení úpadku úrokovou sazbou dohodnutou p�ed 

tím, než se dlužník dostal do prodlení. Úroky nabývají splatnosti každý m�síc od okamžiku 

schválení znaleckého posudku, na jehož základ� byla ocen�na majetková podstata.40 

 

9.2 P�ihlášení pohledávky v��itele do insolven�ního �ízení a náležitosti p�ihlášky: 

 

V��itelé zajišt�ných pohledávek a nep�ednostních pohledávek uplat�ují svoje pohledávky 

p�ihláškou pohledávky ve lh�t� stanovené v rozhodnutí o úpadku, jež obecn� nesmí být kratší 

jako 30 dn� a delší než dva m�síce. Není vylou�eno p�ihlašovat své pohledávky již od 

zahájení insolven�ního �ízení. K povaze této lh�ty se vyjád�il Vrchní soud v Praze v Usnesení 

ze dne 29. dubna 2008, spis. zn. KSHK 41 INS 128/2008, 1 VSPH 8/2008 tak, že tato lh�ta je 

procesn�-právní a proto posta�í, pokud bude p�ihláška poslední den lh�ty podána 

prost�ednictvím subjektu, který má povinnost písemnost doru�it. Z její procesn� právní 

povahy navíc plyne, že p�ipadne-li její poslední den na den státního svátku nebo pracovního 

klidu, posta�í p�ihlášku pohledávky podat nejbližší následující pracovní den. K opožd�n� 

podané p�ihlášce pohledávky se nep�ihlíží a insolven�ní soud ji svým usnesením odmítne, 

v jehož d�sledku pohledávka nezaniká, ale pouze ji nelze v p�edm�tném insolven�ním �ízení 

uplatnit.  

                                                 
40 Viz. ust. §§ 170 a 171 zákona �. 182/2006 Sb., o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon) 
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P�ihláška pohledávky se podává na zákonem p�edepsaném formulá�i, jehož náležitosti stanoví 

vyhláška �. 311/2007 Sb., o jednacím �ádu pro insolven�ní �ízení a kterou se provád�jí n�která 

ustanovení insolven�ního zákona, a je voln� dostupný na internetových stránkách 

Ministerstva spravedlnosti �R.41 Nedostatek formy nemá za následek neú�innost p�ihlášení 

pohledávky, ale vadnost. K odstran�ní vady vyzve v��itele insolven�ní správce. 

K problematice nedostatku formy se vyjád�il Vrchní soud v Praze a to konkrétn� takto: (...) 

Procesní úkon – podání, které je podle svého obsahu p�ihláškou pohledávky, avšak není 

podáno na p�edepsaném formulá�i, je podáním vadným, (...), nikoli procesn� neú�inným 

(...).42 P�ihláška pohledávky a její p�ílohy musí být podána dvojmo a krom� obecných 

náležitostí podání podle zákona �. 99/1969 Sb., ob�anský soudní �ád,  musí obsahovat d�vod 

vzniku a její výši a pohledávka musí být vy�íslena v pen�zích, to platí i pro pohledávku 

nepen�žitého charakteru. Zajišt�ní v��itelé musí uvést, zda uplat�ují právo na uspokojení své 

pohledávky ze zajišt�ní, dále musí ozna�it druh zajišt�ní a dobu jeho vzniku, v opa�ném 

p�ípad� by se na jejich pohledávku pohlíželo jako na nezajišt�nou. 

 

9.3 Odpov�dnost za správnost p�ihlášené pohledávky:  

 

Ohledn� p�ihlášky pohledávky je nutné zmínit se o odpov�dnosti v��itele za správnost údaj� 

uvedených v p�ihlášce pohledávky a tím z�ejm� p�edejít zneužití postavení v��itele. 

Insolven�ní zákon se velmi p�ísnou úpravou této p�ípadné odpov�dnosti v��itele snaží 

zabránit strategickému chování, sm��ujícímu k nelegitimnímu uchvácení kontroly nad celým 

�ízením n�kým, kdo ve skute�nosti v��itelem není.43 Proto je klí�ové zajistit skute�nou 

totožnost jednotlivých v��itel� již od po�átku insolven�ního �ízení, kdy ješt� nemají na �ízení 

takový vliv. 

 

Podle insolven�ního zákona se nep�ihlíží k pohledávce, pokud bude následn�  zjišt�ná výše 

pohledávky menší než 50% p�ihlášené �ástky. Navíc insolven�ní soud uloží jejímu v��iteli 

povinnost zaplatit �ástku ve prosp�ch majetkové podstaty, o kterou je �ástka p�ihlášené 

pohledávka vyšší než skute�n� zjišt�né a to bez ohledu na úmysl v��itele. Ú�ast takového 

v��itele v insolven�ním �ízení bude ukon�ena a v��itel neobdrží žádné pln�ní. U zajišt�né 

                                                 
41Viz.  https://isir.justice.cz/isir/ueu/formulare.do 
42 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. zá�í 2009, spis. zn. KSCB 27 INS 1466/2008, 1 VSPH 180/2008-p-51-14 
43 RICHTER T., �eská rekodifikace insolven�ního práva ve sv�tle její slovenské inspirace: podobnosti a rozdíly, Zborník 1. vedeckej 
konferencie správcov, Žilina, 2006 
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pohledávky, kdy její v��itel uplat�uje bu
 lepší po�adí nebo vyšší hodnotu zajišt�ní tak, že 

skute�ná hodnota zajišt�ní je nižší než 50% hodnoty zajišt�ní anebo právo na uspokojení je 

v horším po�adí; insolven�ní soud nebude k takovému právu p�ihlížet a navíc uloží jejímu 

v��iteli povinnost zaplatit �ástku, o níž hodnota uvedená v p�ihlášce pohledávky p�evyšuje 

hodnotu zjišt�ného zajišt�ní. Pen�žní sankce a relativn� p�ísný následný režim v p�ípad� 

nadhodnocené pohledávky neznamená hmotn� právní zánik pohledávky, pouze nese procesn� 

právní d�sledky v rámci insolven�ního �ízení. Sledovaným zám�re, je omezení nekalých 

úmysl� v��itel� zejména. Pokud v��itel nebude vykonávat práva (zejména hlasovací práva) 

spojená s nezjišt�nou �ástí pohledávky, vyhne se pouze sankci uložení pokuty. Oproti tomu 

slovenská úprava úpadkového práva není tolik p�ísná, a�koli v��itele s nadhodnocenou 

pohledávkou také penalizuje. Slovenský v��itel s nadhodnocenou pohledávkou je pouze 

vystaven sankci ve form� pokuty, a to tehdy, je-li jeho skute�ná pohledávka nižší než 75% 

p�ihlášené hodnoty pohledávky, ledaže by se prokázalo, že p�i jejím p�ihlašování postupoval 

s odbornou pé�í. To samé pravidlo se uplatní i v p�ípad� zajišt�né pohledávky, jestliže 

v��itelova pohledávka ve skute�nosti zajišt�na nebyla anebo m�la horší postavení.44 

 

Podle mého názoru je v daném ohledu InsZ p�íliš tvrdý a protiústavní. Za prvé, ,,trestá“ i ty 

v��itele, kte�í jednali naprosto v dobré ví�e a za druhé, nedává insolven�nímu soudu možnost 

uvážení stanovit výši takové pokuty a tím podle mého názoru dochází k porušení základních 

práv v��itele garantovaných ústavních práv �eské republiky.  

 

9.4 P�ezkumné jednání: 

 

P�ihlášené pohledávky p�ezkoumává nejd�íve insolven�ní správce, který v p�ípad� zjišt�ní 

nedostatk� v p�ihlášce pohledávky má notifika�ní povinnost v��i jejímu p�ihlašovateli. Na 

základ� všech p�ihlášených pohledávek sestaví insolven�ní správce jejich seznam, jež se 

zve�ej�uje v insolven�ním rejst�íku a k n�muž má dlužník právo se vyjád�it. Na základ� 

seznamu p�ihlášených pohledávek se bude odvíjet postup p�i p�ezkoumání pohledávek na 

p�ezkumném jednání, jehož je oprávn�n se zú�astnit dlužník insolven�ní správce. 

 

 

 

                                                 
44 Srovnej ust. § 30 zákona �. 7/2005 Zz., o konkurze a reštrukturalizácii, s ust. §178 - § 180 zákona �. 182/2006 Sb., o úpadku a zp�sobech 
jeho �ešení (insolven�ní zákon) 
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9.4.1 Význam a p�edm�t p�ezkumného jednání: 

 

P�ezkumné jednání je považováno za jednání ve v�ci samé, které svolává a �ídí insolven�ní 

soud za ú�elem p�ezkoumání pohledávek.  Jeho cílem je zjišt�ní nebo naopak pop�ení 

pohledávek.45 

 

P�ezkumné jednání je svoláno rozhodnutím o úpadku, které dále stanoví jeho termín a místo 

konání, Termín p�ezkumného jednání musí být ur�en insolven�ním soudem tak, aby se konalo 

nejd�íve po sedmi dnech a nejpozd�ji do dvou m�síc� po uplynutí lh�ty k p�ihlášení 

pohledávek. Zde je op�t patrná snaha InsZ o urychlení insolven�ního �ízení a to striktním 

stanovením lh�t. 

 

Ve vztahu ke sch�zi v��itel�, je nutné upozornit na následující skute�nost. Pokud se první 

sch�ze v��itel� koná p�ed p�ezkumném jednáním, musí insolven�ní soud v rozhodnutí o 

úpadku svolat i další sch�zi v��itel�, a to na den shodný se dnem na�ízeného p�ezkumného 

jednání. To je naprosto logické, protože práv� až na sch�zi v��itel� konané po p�ezkoumání 

pohledávek se p�edpokládá, že se jí budou ú�astnit jen v��itelé s hlasovacími právy, kte�í 

opravdu mají dané postavení v insolven�ním �ízení. Protože tito v��itelé mají rozhodnout o 

následných rozhodných otázkách pro další pr�b�h �ízení. Za ú�elem urychlení �ízení, musí 

insolven�ní soud svolat sch�zi v��itel� ihned v rozhodnutí o úpadku, která se bude konat po 

p�ezkumném jednání.46 

 

Platí, že dlužník není povinen se p�ezkumného jednání zú�astnit a proto se m�že konat i za 

jeho nep�ítomnosti. Svou nep�ítomností ztrácí významné právo – právo popírat p�ihlášené 

pohledávky, o kterém je pojednáno v následující pasáži. 

 

9.4.2 Právo popírat p�ihlášené pohledávky: 

 

Pohledávku v��itele lze pop�ít co do d�vodu, výše tak i pravosti. Pop�rné právo je 

insolven�ním zákonem p�iznáno pouze dlužníkovi a insolven�ním správci, nikoli v��itel�m. 

Zde je nutné upozornit na skute�nost, že p�íslušné ustanovení vylu�ující možnost v��itele 

popírat pohledávky jiných v��itel� bylo napadeno u soudu a výsledkem je Nález Ústavního 

                                                 
45 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 464 
46 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 350 
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soudu �R, v n�mž se Ústavní soud vyjád�il takto: (...) Základním ú�elem úpadkového práva 

upraveného insolven�ním zákonem, je �ešení majetkových vztah� dlužníka, který je v úpadku, 

a uspokojení pohledávek v��itel� z jedné majetkové podstaty dlužníka. Rozhodnutím 

insolven�ního správce o tom, že p�ihlášenou pohledávku uznává nebo popírá uspokojení 

v rámci insolven�ního �ízení se sou�asn� závazn� rozhoduje o právu všech ostatních v��itel� 

na jejich pom�rném uspokojení. Nesprávné p�ihlášení, respektive uznání (nepop�ení) 

insolven�ním správcem té které pohledávky (její pravosti, výše, po�adí) jednoho v��itele m�že 

mít za následek uspokojení pohledávky druhého v��itele v menší mí�e, než by tomu bylo za 

p�edpokladu správného zjišt�ní p�edm�tné pohledávky, m�že tedy d�sledn� vzato zna�it 

dot�ení majetkových práv v��itele (...).47 Tímto nálezem bylo jednotlivým v��itel�m taktéž 

p�iznáno právo pop�rné, s �ímž naprosto souhlasím. Podle mého názoru dosavadní institut 

námitek, podn�t�, vznesených v��i insolven�nímu správci není plnohodnotným procesním 

prost�edkem, jež by v��itel�m umožnil komplexní ochranu jejich práv. P�i hodnocení této 

úpravy stály proti sob� dva principy –  princip rychlosti �ízení proti principu soudní ochrany 

práv (nejen procesních ale i majetkových), Ústavní soud ur�il za rozhodující druhý princip. 

P�íslušné ustanovení insolven�ního zákona je zatím ponecháno v platnosti a zrušuje se až ke 

dni 31.03.2010. Ústavní soud sice rozhodnul o protiústavnosti p�edm�tného ustanovení § 192 

odst. 2 a je-li n�jaká norma neústavní, tak by v�bec nem�la vyvolat takové ú�inky 

znamenající dot�ení práv v��itel�, jaké stále ješt� b�hem p�eklenovacího období do 

31.03.2010 vyvolává. Myslím, že v této dob� bylo vhodné, aby insolven�ní správci brali 

d�sledn� p�ípadné podn�ty a námitky v��itel� ohledn� pravosti, výše a d�vodu pohledávky 

jiných v��itel� v potaz a zásadn� se s nimi s vynaloženou odbornou pé�í vypo�ádali. Na 

základ� p�edm�tného nálezu Ústavního soudu tak došlo k významnému posílení práv v��itel�. 

 

Dlužník je jedním z oprávn�ných subjekt� k pop�ení pohledávky v��itel�. Pokud je 

pohledávka pop�ena dlužníkem v p�ípad� �ešení jeho úpadku reorganizací, má to za následek 

stejné ú�inky jako pop�ení pohledávky insolven�ním správcem. Pohledávka je ú�inn� pop�ena 

a její p�ípadná existence m�že být zjišt�na na základ� následného inciden�ního sporu, který je 

iniciován na návrh u p�íslušného insolven�ního soudu, konkrétn� žalobou o ur�ení pravosti, 

výše, po�adí pop�ené pohledávky, jež musí být podána do t�iceti dn� ode dne p�ezkumného 

jednání. Jedná se o lh�tu hmotn� právní, proto je nezbytné, aby žalobní návrh byl v poslední 

den lh�ty doru�en na insolven�ního soudu. 

                                                 
47 Nález Ústavního soudu �R ze dne 01. 07.2010, spis. zn. Pl. ÚS 14/10 
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Podle momentáln� projednávaného vládního návrhu novely insolven�ního zákona, pop�ení 

pohledávky nebude možné zahájit o pop�ené pohledávce inciden�ní spor. Insolven�ní soud 

bude oprávn�n rovnou p�i p�ezkumném jednání vylou�it zjevn� vadné anebo bezd�vodné 

návrhy. Za pop�ení pohledávky p�ejímá odpov�dnost popírající v��itel a to složením pen�žní 

jistoty.48  

 

 

10. JEDNOTLIVÉ ZP	SOBY �EŠENÍ ÚPADKU: 

 

Jednotlivé zp�soby �ešení úpadku jsou uvedeny p�ímo v ust. § 4 odst. 1 a p�i zvolení 

konkrétního zp�sobu �ešení úpadku bude nutné vybrat ten které zajiš�uje co nejvyšší možné 

v zásad� pom�rné uspokojení pohledávek v��itel�, každý ze zp�sob� k tomu ovšem sm��uje 

jinou cestou. Obecn� m�žeme zp�soby �ešení úpadku rozd�lit na �ešení sana�ní a na �ešení 

likvida�ní. Kritériem je, zda zvolený zp�sob povede k ukon�ení ekonomické aktivity dlužníka 

nebo nikoli. 

 

Od po�átku ú�innosti InsZ bylo celkem k dnešnímu dni povoleno 42 reorganizací a oproti 

tisíc�m konkurs�. Srovnání za jednotlivé roky nabízím v tabulce, z které je patrné zna�ný 

nepom�r obou zp�sob�:49 

 

 Rok/�ešení 2008 2009 2010 2011 

povolené reorganizace 6 16 19 1 
prohlášené  
konkursy 1441 1553 1601 n/a 

 

 

Zatím pouze dv� reorganizace byly úsp�šn� dokon�eny a spln�ny. Jedná se o spole�nost Gital 

s.r.o.50 a Družstvo Mirotice.  

 

 

 

                                                 
48 Vládní návrh zákona, kterým se m�ní zákon �. 182/2006 Sb., o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, a zákon �. 99/1963 Sb., ob�anský soudní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, sn�movní tisk 233, návrh ze dne 17.01.2011. 
49 Dostupné údaje na webovém portálu Ministerstva spravedlnosti �R justice. cz  
50 Gital s.r.o.,  I�: 27427251, spole�nost po spln�ní reorganiza�ního plánu zrušena a vymazána z obchodního rejst�íku k 31.07.2010 
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10.1 Sana�ní zp�soby �ešení úpadku: 

 

Sana�ní �ešení umož�ují zachování další ekonomické aktivity dlužníka, které mohou vést 

k p�ekonání krize dlužníka a mají vést k ozdravení dlužníkova podniku.51 Mezi sana�ní 

zp�soby �adíme reorganizaci a oddlužení. Oddlužení je ur�eno pro nepodnikatelské subjekty a 

je založeno na pln�ní splátkového kalendá�e po dobu p�ti let anebo prodeji majetkové 

podstaty dlužníka. O reorganizaci bude podrobn�, jako o tématu mé diplomové práce, 

pojednáno podrobn�ji níže. 

 

10.2 Likvida�ní zp�soby �ešení úpadku: 

 

V d�sledku likvida�ních zp�sob� dochází k likvidaci ekonomické �innosti dlužníka. U 

právnických osob vedou v jejich kone�ném d�sledku k jejich zániku a následnému výmazu 

z obchodního rejst�íku. U fyzických osob logicky nevedou k jejich zániku, ale jejich 

dispozi�ní oprávn�ní k majetku jsou omezena na minimum. Mezi likvida�ní zp�soby 

zahrnujeme konkurs, taktéž i nepatrný konkurs, a tzv. zvláštní zp�soby �ešení úpadku, jež se 

týkají pouze vybraných subjekt�, p�íkladem lze uvést finan�ní instituce). 

 

Zde musím zd�raznit, že insolven�ní zákon nelze brát v potaz pouze z právního pohledu, ale 

je nutné vzít na z�etel i ekonomické aspekty, které se zejména uplatn�ní p�i rozhodování, zda 

bude vhodné �ešit dlužník�v úpadek likvida�ním anebo sana�ním �ešením. 

 

Podle názoru odborné v�tšiny, by InsZ m�l vytvá�et p�edevším neutrální právní prost�edí a 

rovné podmínky mezi likvida�ním a sana�ním zp�sobem.Výb�r �ešení by m�l být ponechán 

hlavn� na v�li v��itel�, aby naložili se svými právy dle svého uvážení.52 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 WINTEROVÁ A. A KOLEKTIV, Civilní právo procesní, dopln�né o p�edpisy evropského práva, 5. vydání, Praha, 2008, Linde Praha 
a.s., str. 634 
52 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 735 
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11. ZEM�D�LSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO MIROTICE: 

 

11.1 Charakteristika podnikatelské �innosti dlužníka: 

 

Insolven�ní �ízení Družstva Mirotice jsem ve své práci použila jako vzorový p�íklad pr�b�hu 

reorganizace, které sice nespl�ovalo požadavky na velikost podniku, ale jeho podnik m�l a má 

ur�itou going concern hodnotu. Proto mohla být reorganizace op�ena o vzájemnou dohodu 

mezi úpadcem a v��iteli. V tomto bod� popíšu podnikatelskou �innost a všechny relevantní 

skute�nosti s ní související, pro ú�ely pochopení a také vysv�tlení všech souvislostí týkajících 

se  reorganizace Družstva Mirotice. 

 

Družstvo Mirotice vzniklo transformací Jednotného družstva Mirotice a od roku 1993 

hospoda�í samostatn� na základ� transforma�ního zákona �. 42/1992 Sb. P�edm�t �innosti 

úpadce byl zam��en zejména na rostlinnou výrobu a to konkrétn� na p�stování obilovin, �epky 

a kuku�ice. Hospodá�ská �innost byla ve v�tšin� p�ípadech provád�na na pozemcích 

pronajatých od drobných vlastník�, se kterými jsou uzav�eny nájemní smlouvy.   

 

11.2 Insolven�ní �ízení: 

  

V dob� zahájení insolven�ního �ízení m�lo Družstvo Mirotice celkem 84 �len� a 9 

zam�stnanc�. Obrat dlužníka zdaleka nedosahoval požadovaných 100.000.000 K� za uplynulé 

ú�etní období, podle ust. § 316 odst.4 InsZ. Je evidentní, že u dlužníka nebyly spln�ny 

p�edpoklady pot�ebné velikosti podniku pro povolení reorganizace, proto pro n�j bylo 

nezbytné dosáhnout spole�ného konsenzu se svými v��iteli.   

 

Insolven�ní �ízení bylo zahájeno na návrh jeho v��itele dne 3. b�ezna 2008. Insolven�ní soud 

shledal úpadek spole�nosti usnesením ze dne 24.�ervence 2008. Návrh na povolení 

reorganizace spolu se sestaveným reorganiza�ním plánem podal dlužník 8. srpna 2008. 

Reorganiza�ní plán Družstva Mirotice tvo�í P�ílohu �. 1 této diplomové práce, ve 

zjednodušené verzi bez p�íloh. Reorganizace dlužníka byla povolena usnesením zve�ejn�ném 

v insolven�ním rejst�íku dne 15. �íjna 2008.  

 

P�i p�ezkumném jednání konaném dne 22. zá�í2008 byly zjišt�ny pohledávky v celkové výši 

16.300.105,75 K�. Majetková podstata byla stanovena ve výši 34.086.500 K� znaleckým 
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posudkem zve�ejn�ným v insolven�ním rejst�íku dne 24. listopadu 2008. V�tšinu majetkové 

podstaty tvo�ily pohledávky dlužníka za t�etími osobami a výt�žek z nich získaný byl ur�en 

na úhradu jeho závazk�. Nejv�tší v��itel dlužníka byl zárove� jeho nejv�tším zákazníkem, to 

považuji za pom�rn� velkou výhodu.  

 

11.3 P�í�iny úpadku dlužníka: 

 

Úpadek Družstva Mirotice nastal v d�sledku kombinace n�kolika p�í�in. Podstatná �ást 

dlužníkových závazk� tvo�ily pohledávky vzniklé na základ� transforma�ního zákona p�i 

p�em�n� Jednotného družstva Mirotice. Jednalo se o pohledávky dlouhodobého charakteru, 

k jejichž uspokojování docházelo podle výsledk� hospoda�en dlužníka a to jak formou 

vyplácení pen�žních prost�edk�, tak i formou vydávání hmotného majetku. Dále, komoditní 

sektor byl jeden z citeln� postižených sektor� ekonomiky dopady celosv�tové hospodá�ské 

krize z let 2007 až 2009. Ceny komodit se proto raketov� propadly dol�. Dalším d�vodem 

špatné ekonomické situace Družstva Mirotice byly velmi nízké zisky v letech 2007 a 2008 pro 

malé výnosy z úrody, jelikož v tomto období nevládlo p�íznivé po�así. Nejv�tším v��itelem 

byl dodavatel a odb�ratel zárove�, který za úpadcem m�l nezajišt�né pohledávky 

v nadpolovi�ní v�tšin� celkového objemu nezajišt�ných pohledávek. Struktura obchodních 

vztah� mezi úpadcem a jeho hlavním v��itelem byla evidentn� d�vodem, pro� tento v��itel 

stál o zachování chodu podniku za stávající struktury. Dalším možným hlediskem mohl být 

fakt, že spole�nost se neocitla v krizi kv�li dlouhodobému špatnému manažerskému vedení. 

P�í�innou úpadku byly primárn� vn�jší události, které nemohl úpadce nikterak ovlivnit.53  

 

11.4 Pln�ní na základ� reorganiza�ního plánu: 

 

P�estože, se Družstvo Mirotice nacházelo v insolven�ním �ízení, jeho klí�oví dodavatelé a 

zákazníci s ním nep�erušili spolupráci. Tím m�l dlužník zajišt�n odbyt své produkce a 

generaci ur�itých výnos� a vedle výt�žk� z majetkové podstaty m�l dlužník zaru�en 

dlouhodobý zdroj pen�žních prost�edk� nejen pro úhradu závazk� podle reorganiza�ního 

plánu, ale také pro zachování plynulého provozu. Podnikatelská �innost družstva byla pln� 

zachována.  
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Usnesení insolven�ního soudu o vzetí na v�domí spln�ní reorganiza�ního plánu bylo 

v insolven�ním rejst�íku zve�ejn�no ke dni 22. �ervence 2009. Samotná reorganizace 

Družstva Mirotice trvala p�ibližn� t�i �tvrt� roku, oproti p�vodnímu zám�ru splnit ji k únoru 

2009, jež byl uveden v reorganiza�ním plánu.  

 

11.5 Pravd�podobné uspokojení v��itel� v konkursu: 

 

Jako další možný zp�sob �ešení úpadku Družstva Mirotice mohl být využit konkurs. Podle 

údaj� dostupných ze zprávy o reorganiza�ním plánu a na základ� charakteru stavu dlužníka 

v dob� úpadu, by se prodej podniku jako celku podle ust. § 290 InsZ jevil jako nejvhodn�jší 

�ešení p�i prohlášeném konkursu. Znaleckým posudkem zve�ejn�ným v insolven�ním 

rejst�íku dne 24. listopadu 2008 byla majetková podstata stanovena ve výši 34.086.500 K�. 

Oproti postupnému zpen�žování majetkové podstaty po �ástech by se dal p�edpokládat vyšší 

výnos a také by došlo k p�echodu pracovn�-právních práv a povinností na kupujícího a tím i 

jisté zachování ur�itého po�tu pracovních míst. Postupný prodej �ástí majetkové podstaty 

s sebou nese také vysokou míru rizika ohrožení zachování provozu podniku nebo p�ímo 

znemožn�ní podnikatelské �innosti, zvlášt� takové, jako je zem�d�lská �innost. Fáze 

zem�d�lské �innosti na sebe úzce sezónn� navazují a p�i p�erušení jedné fáze, dochází 

z pravidla k ochromení celé produkce. Takový zp�sob ovšem p�edpokládá existenci vhodného 

zájemce o koupi podniku jako celku za odpovídající kupní cenu v dostate�né výši. V dob� 

insolven�ního �ízení nebyl dlužníkovi ani dalším ú�astník�m znám žádný vhodný kupující, 

který by v tehdejší situaci na trhu byl ochoten zaplatit vysokou kupní cenu, jak byla stanovena 

znaleckým posudkem. Musím upozornit na skute�nost, že rok 2008 znamenal vyvrcholení 

celosv�tového hospodá�ské krize, kdy se v�tšina podnikajících subjekt� potýkala 

s nedostatkem likvidity a ochota akvírovat podniky s ur�itou mírou zadlužení a takového 

p�edm�tu podnikání, byla tém�� nulová. To byl další faktor, pro� se reorganizace jevila jako 

nejvhodn�jší a nejopatrn�jší �ešení, s �ímž naprosto souhlasím.54 

 

11.7 Hospodá�ská situace družstva dnes: 

 

Z informacích uvedených v ú�etní rozvahách Družstva Mirotice publikovaných v p�íslušné 

Sbírce listin je patrný pozitivní hospodá�ský vývoj subjektu. P�i samotné reorganizaci se 
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Družstvu Mirotice všeobecn� poda�ilo snížit závazky z minulých let a oproti tomu navýšit 

vlastní majetek. Rozvaha za rok 2010 nebyla k dnešnímu dni zve�ejn�na. Každopádn� 

z informací dostupných na internetových stránkách Družstva Mirotice a ze Zprávy z výro�ní 

�lenské sch�ze ze dne 26.11.2010 zve�ejn�né ve Sbírce listin55, lze dovodit všeobecn� kladný 

vývoj jeho ekonomické situace do budoucích let.56  

 

Další aspekty této kauzy jsou vysv�tleny níže u n�kterých bod� mé práce.  

 

 

12. REORGANIZACE: 

 

Reorganizace je sana�ním �ešením úpadku dlužníka, v rámci které vstupují do pop�ední 

zejména ekonomické aspekty její vhodnosti, tj. tam, kde celková hodnota podniku je tak 

vysoká, že z hlediska uspokojení dlužníkových v��itel� je ú�eln�jší než kdyby byla �innost 

dlužníkova podniku ukon�ena a jeho aktiva rozprodána. Je alternativním �ešením v��i 

likvida�nímu konkursu. Nap�íklad v p�ípad� úpadku obchodní spole�nosti, má spole�nost 

možnost si zvolit k �ešení svého úpadku mezi reorganizací a konkursem, pokud jsou pro n� 

dány zákonem požadované podmínky. Konkurs vede v kone�ném výsledku ke zpen�žení 

majetku spole�nosti a její v��itelé jsou uspokojení z výt�žku zpen�žení. Nicmén� konkurs 

nemusí znamenat likvidaci podniku, jelikož podnik je možné prodat samostatn� jako celek a 

zachovat jeho provoz. Bohužel �astým jevem opak a tím absolutní likvidace podniku.  

 

P�i reorganizaci jsou v��itelé uspokojování pravideln� za pokra�ování podnikatelské aktivity 

dlužníka, zajišt�né r�znorodými opat�eními vedoucími k ozdravení hospoda�ení podniku 

podle soudem schváleného reorganiza�ního plánu s pr�b�žnou kontrolou v��itel�, ke 

zpen�žení veškerého majetku dlužníka nedochází. Principem je, že majetkové hodnoty 

dlužníka nejsou prodány t�etím osobám, ale jsou zachována jako celek. Hlavní rozdíl mezi 

reorganizací a konkursem spo�ívá v tom, kdo se stane novým majitelem majetku dlužníka, 

zda t�etí osoby anebo dlužníkovi v��itelé, tj. dosavadní nositelé nárok� na n�j. 
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Rozhodujícím východiskem by m�la tedy být tzv. hodnota b�žícího podniku nebo také going 

concern hodnota (v zahrani�ní odborné literatu�e nazývána jako going concern value,57 která 

musí být vyšší než souhrnný sou�et jeho jednotlivých aktiv. Proto bude reorganizace naprosto 

neuvážená u subjektu, jehož p�edm�tem podnikatelské �innosti je pouze pronájem 

nemovitostí t�etím osobám a u n�hož by vhodn�jším a zna�n� hospodárn�jším bylo konkursní 

�ešení, jelikož nelze p�edpokládat, že by takový subjekt mohl n�jakou kladnou hodnotu 

b�žícího podniku mít. Pozitivní hodnota b�žícího podniku bude p�edevším dána u takového 

dlužníka, který je nositelem zvláštního oprávn�ní k ur�ité podnikatelské �innosti (p�íkladem 

m�že být licence, povolení), �i je vlastníkem know-how k ur�itým specifickým postup�m a 

�innostem (nap�íklad patenty a ochranné známky). 

 

Reorganizace je primárn� ur�ena pro v�tší podniky, jelikož u nich se z�ejm� práv� 

p�edpokládá existence b�žící hodnoty podniku, ale za spln�ní �ady dalších p�ísných podmínek 

lze p�istoupit k reorganizaci i u menších subjekt�.58 

 

Insolven�ní zákon ud�luje p�i reorganizaci dlužníkova podniku jeho v��itel�m velmi široká 

oprávn�ní. Jejich široký rozsah má z�ejm� též posloužit jako motiva�ní prvek pro v��itele, aby 

byli ochotni souhlasit s dlužníkovou reorganizací a také aby vytvo�ili dlužníkovi ur�itý 

prostor pro úsp�šné dosažení svého ozdravení. Je práv� na v��itelích, jakým sm�rem se 

reorganizace bude ubírat. Oproti tomu insolven�ní správce a insolven�ní soudce stojí spíše 

v pozadí a jejich hlavní rolí v reorganizaci je vykonávat dohled a kontrolu nad jejím 

pr�b�hem. Jejich postavení a vzájemné vztahy popíši níže.  

 

12.1 Legální definice a jednotlivé fáze reorganizace: 

 

Podle litery InsZ se reorganizací rozumí zpravidla uspokojování pohledávek v��itel� p�i 

zachování provozu dlužníkova podniku, zajišt�né opat�eními ozdrav�ní hospoda�ení tohoto 

podniku podle insolven�ním soudem schváleného reorganiza�ního plánu s pr�b�žnou 

kontrolou jeho pln�ní ze strany v��itel�. 

 

                                                 
57 TABB CH. J., The Law of Bankruptcy, Second Edition, New York, Foundation Press, 2009, str. 1040 
58 ZELENKA J. A KOL., Insolven�ní zákon – poznámkové vydání s d�vodovou zprávou a na�ízením Rady ES 1346/2000, Praha, Linde a.s., 
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Klasická podoba celkového insolven�ního �ízení p�i reorganizaci se zjednodušen� rozpadá do 

následujících fází: 

 

1. podání insolven�ního návrhu, 

2. rozhodnutí insolven�ního soudu o úpadku dlužníka, 

3. podání návrhu na povolení reorganizace úpadce, 

4. rozhodnutí insolven�ního soudu o povolení reorganizace úpadce, 

5. jednání o reorganiza�ním plánu, jeho sestavení a schválení mezi dlužníkem 

a jeho v��iteli, 

6. rozhodnutí insolven�ního soudu o schválení reorganiza�ního plánu, 

7. pln�ní na základ� ú�inného reorganiza�ního plánu, 

8. skon�ení reorganizace. 

 

V n�kterých fázích bude velmi klí�ová role v��itel�, primárn� p�i dojednávání, tvorb� a 

schvalování reorganiza�ního plánu. Tento standardní postup je modifikován v p�ípad� 

p�edjednané reorganizace. 

 

V této �ásti diplomové práce budu postupovat chronologicky podle struktury celého �ízení od 

jeho po�átku až do jeho finální �ásti, a�koli nebudu jednotlivé �ásti doslova rozd�lovat tak, 

jak jsou v ní uvedena. 

 

12.2 Obecné p�edpoklady pro p�ípustnost reorganizace: 

 

Reorganizací m�že být �ešen pouze úpadek dlužníka – podnikatele bez ohledu na to, zda se 

jedná o fyzickou anebo právnickou osobu. Reorganizace se týká úpadcova podniku a 

vysloven� není p�ípustná u právnické osoby v likvidaci, obchodníka s cennými papíry a osoby 

oprávn�né k obchodování na komoditní burze podle zvláštního právního p�edpisu.59 

 

Reorganizace je primárn� ur�ena pro v�tší podniky. Proto je zejména p�ípustná tehdy, jedná-li 

se o dlužníka, jehož obrat �inil v minulém ú�etním období alespo� sto milión� korun �eských, 

nebo zam�stnává-li více jak sto zam�stnanc�. U takových podnik� se hovo�í o tzv. 

kvantitativním m��ítku p�ípustnosti reorganizace, jež vyjad�uje požadavek ur�ité velikosti 
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dlužníka. Kvantitativní test vychází z p�edpokladu, že s vzr�stající velikostí podniku roste 

sou�asn� pravd�podobnost, že dlužník�v podnik bude mít pozitivní hodnotu b�žícího podniku 

nebo jeho majetek vykazuje ur�itou specifi�nost.60 Nicmén� tento parametr p�ípustnosti 

reorganizace v�bec nevypovídá o tom, zda bude dlužník schopen budoucího životaschopného 

provozu a to, podle mého názoru, z následujících d�vod�. Za prvé, kvantitativní test 

p�ípustnosti reorganizace nezohled�uje postoj v��itel� k danému �ešení úpadku dlužníka, 

jejich ochotu anebo neochotu umožnit dlužníkovu reorganizaci. Oproti konkursu, budou 

v��itelé v p�ípad� reorganizace uspokojováni postupn� a v to v delším �asovém horizontu, což 

pro mnoho v��itel� a zejména pak zajišt�ných, nemusí být v�bec motivující. Všeobecn� lze 

�íci, že reorganizace je pro dlužníkovi v��itele nákladným �ešením. Práv� p�i ní se velmi 

projeví r�znorodost a protich�dnost nárok� dlužníkových v��itel�. Tento zp�sob budou 

prosazovat zejména obecní v��itelé, jejichž uspokojení by v likvida�ním konkursu mohlo být 

velmi nízké �i naprosto nulové, zvlášt� pokud by na v�tšin� dlužníkova majetku tvo�ící 

majetkovou podstatu vázla zajiš�ovací práva. Této problematice se budu podrobn�ji v�novat 

dále, v �ásti o zajišt�ných v��itelích. Za druhé, a�koli spole�nost dosáhla obratu vyššího jak 

sto milión� korun �eských za poslední ú�etní období �i zam�stnává více jak sto zam�stnanc�, 

tak míra jejího zadlužení m�že být margináln� vysoká a neúnosná, že vylu�uje p�ípadný 

pokra�ující chod podnikatelských aktivit. Za t�etí, je nutné si uv�domit, v jakém období a 

v jakém tržním prost�edí je p�edm�tná krize �ešena. Zvlášt� v dnešní dob�, kdy stále ješt� 

doznívá vrchol hospodá�ské krize, je t�žké vytvo�it podmínky a p�esv�d�it stávající v��itele a 

potencionální investory, tj. budoucí v��itele dlužníka, aby umožnili jeho reorganizaci. 

D�ležité bude práv� rozlišit neživotaschopný podnik od podniku, který je perspektivní, ale má 

jen do�asné finan�ní potíže. Podnik jakožto p�edm�t sana�ních opat�ení podle insolven�ního 

zákona by m�l vykazovat opera�ní efektivnost a vytvá�et kladné pen�žní toky, které mu 

umožní pokrýt náklady spojené s touto procedurou.61 

 

Problematickým m�že být druhé alternativní kritérium velikosti úpadcova podniku, jež 

nemusí být vždy úpln� objektivní. V n�kterých hospodá�ských odv�tvích m�že být po�et 

zam�stnanc� v pracovním pom�ru kolísavý podle oblasti podnikání a to jak v rovin� obecné, 

p�i rozlišení obchodu, služeb a výroby; tak i v ur�ité oblasti, zejména ve stavebnictví, 

zem�d�lství, pr�myslu.62 Insolven�ní zákon sice ur�uje tato dv� obecná kriteria, ta nicmén�, 

                                                 
60 RICHTER T., Insolven�ní právo, 1. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 352 
61 ZELENKA J. A KOL., Insolven�ní zákon – poznámkové vydání s d�vodovou zprávou a na�ízením Rady ES 1346/2000i, Praha, Linde a.s., 
str. 463 
62 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 738 
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zejména pak druhé kritérium, nerespektují flexibilitu trhu práce a celkovou pružnost 

ekonomiky. Také je nutné si uv�domit, že kvantitativní podmínky otevírají cestu úpadc�m, 

kte�í nezamýšlí provést svoji úsp�šnou sanaci, ale mohou pouze sledovat zám�r p�enesení 

náklad� krize podniku na své v��itele, nebudou tak vyvíjet �ádnou snahu o ozdravení podniku 

a v d�sledku toho pak bude celá reorganizace naprosto neefektivní a vygeneruje jen další 

nadbyte�né náklady v neprosp�ch v��itel�. 

 

Slovenský zákon klade pro možnost povolení diametráln� odlišné podmínky. Klí�ová role je 

dána správci. Správce vypracuje posudek, ve kterém reštrukturalizácii bu
to doporu�í nebo 

nikoli. Insolven�ní soud m�že reorganizaci povolit pouze v p�ípad� kladného vyjád�ení 

správce v posudku. Slovenský insolven�ní soud, tak nem�že povolit reorganizace, není-li 

doporu�ení správce. To si myslím, klade až moc velký d�raz na osobu správce, na jeho 

odbornost, nestrannost a kvalifikovanost. Ur�ující slovo by m�l mít podle mého názoru 

insolven�ní soud. Oproti tomu však, nemusí povolit reštrukturalizácii, a�koli tu doporu�ení 

správce je. Hlavní nebezpe�í spat�uji v tom, že sm�r �ízení je p�íliš významn� ovlivn�n jednou 

osobou správce, který ješt� k tomu je vybrán a pov��en dlužníkem a v��itelé nemají pravomoc 

takového správce odvolat nebo vym�nit.63 Nebezpe�í neodbornosti správce a dále možného 

nepoctivého spol�ení správce – dlužník je až moc vysoké. Nemyslím, že toto je úpln� 

nejvhodn�ji zvolené �ešení.  

 

12.3 Rozší�ení p�edpoklad� reorganizace: 

 

Pokud dlužník nenapl�uje požadavky tzv. kvantitativního testu p�ípustnosti, umož�uje 

insolven�ní zákon jejich podnik reorganizovat u t�ch úpadc�, kte�í splní tzv. kvalitativní test 

p�ípustnosti, p�i n�mž se práv� velmi siln� projevuje silné postavení v��itel�. V��itelé, na 

základ� vzájemného konsenzu mezi sebou a dlužníkem, mohou umožnit toto sana�ní �ízení 

prakticky u jakéhokoli dlužníka aniž by u n�j byla spln�na podmínka velikosti jeho podniku. 

P�edpokladem pro uplatn�ní kvantitativního testu p�ípustnosti reorganizace je p�edložení 

reorganiza�ního plánu spolu s insolven�ním návrhem anebo do patnácti dn� po rozhodnutí o 

úpadku, který byl p�ijatý alespo� polovinou všech zajišt�ných v��itel� po�ítanou podle výše 

jejich pohledávek a alespo� polovinou všech nezajišt�ných v��itel� po�ítanou podle výše 

pohledávek, nebo schválený hlasy devadesáti procent všech v��itel� po�ítaných podle výše 
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jejich pohledávek. Za t�chto podmínek se k velikosti podniku ani po�tu jeho zam�stnanc� 

nep�ihlíží. Ovšem režim kvantitativního kritéria p�ípustnosti reorganizace je velmi náro�ný 

v p�ípad� úpadce usilujícího o svou sanaci, jehož insolven�ní �ízení bylo zahájeno na návrh 

v��itele. Insolven�ní zákon vyžaduje, aby dlužník p�edložil v��iteli schválený reorganiza�ní 

plán do patnácti dn� ode dne ú�innosti rozhodnutí o úpadku. Zárove� je nutné p�ipomenout, 

že insolven�ní soud musí u�init do deseti dn� po podání insolven�ního návrhu všechny 

vhodné úkony sm��ující k rozhodnutí ve v�ci bez zbyte�ného odkladu. V p�ípad� dlužnického 

insolven�ního návrhu, musí insolven�ní soud rozhodnout o úpadku ve lh�t� do patnácti dn� 

od doru�ení insolven�ního návrhu v�cn� p�íslušnému insolven�nímu soudu. Dlužník 

nespl�ující kvantitativní podmínky p�ípustnosti reorganizace má tak tíživý nedostatek �asu na 

vypracování reorganiza�ního plánu a jeho schválení požadovanými v�tšinami v��itel�.64 Zde 

se zárove� z�ejm� jedná o lh�ty hmotn� právní, tudíž návrh na povolení reorganizace spolu 

s reorganiza�ním plánem schváleným v��iteli musí být insolven�nímu soudu doru�en 

v poslední den lh�ty.65 Ur�itý �asový prostor pro vyjednávání m�že úpadcovi poskytnout 

ochranný institut moratoria, o n�mž bylo pojednáno v sedmém oddíle tohoto textu. P�i 

moratoriu jsou vytvo�eny podmínky pro vypracování reorganiza�ního plánu a dosažení 

konsenzu ze strany v��itel�. Nicmén� je otázkou, zda prosazení principu rychlosti v této fázi 

insolven�ního �ízení, bude vždy efektivní a nepovede k zabrán�ní sanace takových subjekt�, 

jejichž ozdravení by bylo ekonomicky p�ínosné nejen pro jeho v��itele, ale též i pro dané 

odv�tví hospodá�ství.  

 

V p�ípadech reorganizací spl�ující kvalitativní m��ítko její p�ípustnosti je možné p�ijmout již 

vyhotovený reorganiza�ní plán ješt� p�ed zahájením insolven�ního �ízení. Tehdy se bude 

jednat o tzv. p�edjednanou reorganizaci za sou�asného konsenzu v��itel� vyjád�eného 

schváleným reorganiza�ním plánem, jež práv� efektivn� umož�uje p�ekonat požadavek ur�ité 

velikosti dlužníka. P�edjednání reorganizace bude zejména praktické pro snížení celkových 

náklad� a zvýšení rychlosti celého insolven�ního �ízení.  Práv�  období vyjednávání s v��iteli 

a fáze p�ijímání reorganiza�ního plánu by mohla být potencionáln� �asov� nejnáro�n�jším 

úsekem insolven�ního �ízení, s možností rizika, že sch�dného �ešení nebude dosaženo a celé 

insolven�ní �ízení povede do konkursu. Dobu trvání fáze �ízení mezi podáním insolven�ního 

návrhu a povolením reorganizace insolven�ním soudem je tak možné zkrátit na pouhých 

patnáct dn�. Práv� proto, pokud se dlužníkovi poda�í reorganizaci s jeho v��iteli p�edjednat a 

                                                 
64 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 738 – 739 
65 PACHL, KOZÁK, BUDÍN, DADAM, Insolven�ní Zákon –komentá�, ASPI 2008, str. 418 
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spolu s insolven�ním návrhem p�ipojí i schválený reorganiza�ní plán, celý proces by se 

znateln� urychlil. Insolven�ní �ízení by se zredukovalo na podání insolven�ního návrhu spolu 

s návrhem na povolení reorganizace s p�ipojeným reorganiza�ním plánem. Následn� 

insolven�ní soud prohlásí úpadek dlužníka a povolí reorganizaci, schválí reorganiza�ní plán a 

nakonec nastoupí fáze pln�ní podle reorganiza�ního plánu.66 V tomto p�ípad� InsZ. požaduje 

aby spole�n� s insolven�ním návrhem byl i nejpozd�ji do patnácti dn� p�edložen 

reorganiza�ní plán schválený pot�ebnými v�tšinami v��itel�, ostatní v��itelé na výzvu soudu 

mohou své p�ihlášky pohledávek podávat následn� ve lh�t� ur�ené v rozhodnutí do úpadku. 

Je-li reorganiza�ní plán schválen všemi skupinami v��itel�, je insolven�ní soud povinen spojit 

rozhodnutí o úpadku s rozhodnutí o zp�sobu jeho �ešení reorganizací, �ímž práv� dochází 

k urychlení celého procesu.  

 

Tato varianta se uplatní u t�ch podnik�, jejichž krizová situace nenastala v d�sledku špatného 

obchodního konceptu �innosti podniku, ale spíše tam, kde selhalo vedení anebo nastal jiný 

faktor. Bude se zejména jednat o takovou spole�nost nebo družstvo, u níž lze p�edpokládat i 

nadále pozitivní životaschopnost na trhu a jež zaujímá ur�ité postavení v konkuren�ním 

prost�edí, tj. má jistou going concern hodnotu.  

 

V souvislosti s postojem v��itel� se o reorganizaci dlužníka bude vyjednávat pod ochrannou 

soudního moratoria tedy ve�ejn�, kdy dlužník bude chrán�n p�ed vypov�zením klí�ových 

smluv. Nevýhodou tohoto postupu zve�ejn�ní informace o tom, že dlužník�v podnik není 

schopen dostát svým závazk�m.  To m�že p�inést i negativní d�sledky v podob� ned�v�ry 

sou�asných a potencionálních obchodních partner�. Druhou variantou je, aby jednání 

probíhala neve�ejn�. Dlužníkovi ovšem není poskytnuta ochrana insolven�ního zákona a 

mohly by mu nastat komplikace s vypov�zením klí�ových smluv na dodávky surovin a 

energií. Myslím, že zde bude ur�ujícím faktorem ekonomická situace tržního prost�edí a stav, 

ve kterém se daná ekonomika státu nachází a i samotný podnik. Od této skute�nosti se bude 

odvíjet i p�ípadná ochota v��itel� p�istoupit na reorganizaci dlužníkova podniku.    

 

P�i usilování o dosáhnutí sjednání a povolení reorganizace zahájené skrze spln�ní požadavk� 

kvalitativního kriteria bude zejména d�ležité vytvo�it d�v�ryhodné prost�edí mezi dlužníkem 

a v��iteli, jakožto i mezi jednotlivými v��iteli. To je pro dlužníka kritický bod. Zvlášt� 

                                                 
66 STRNAD M., HOLEŠÍNSKÝ P., Nové zp�soby �ešení úpadku dle insolven�ního zákona, Praha,  Právní rozhledy, 1/2008, str.7 
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v dnešní dob�, kdy všeobecná platební morálka všech subjekt� povinných n�co plnit, zejména 

platit pen�žité závazky, není zrovna na p�íliš dobré úrovni. Nedostatek d�v�ry dlužník bude 

p�ekonávat jen velmi t�žko a bude muset projevit silné p�esv�d�ovací schopnosti a prokázat 

perspektivní aspekty svého návrhu. Dalším d�ležitým faktorem rozhodujícím u v��itel� 

dlužníka, bude otázka likvidity. V��itelé budou pe�liv� zvažovat, zda se jim vyplatí �ekat na 

postupné uspokojení své pohledávky. Také budou hodnotit, zda postupné uspokojení jejich 

pohledávky p�i reorganizace bude pro n� v�bec možná anebo pro n� bude bezpe�n�jší a 

ú�inn�jší likvida�ní �ešení dlužníkova úpadku, jež v zásad� bývá rychlejší a jist�jší. 

 

Zdárným p�íkladem reorganizace spl�ujícím kvalitativní test je práv� insolven�ní �ízení 

Družstva Mirotice.67 Družstvo Mirotice nespl�ovalo požadavky velikostního m��ítka pro 

p�ípustnost reorganizace. Dlužník p�edložil v zákonem požadované patnáctidenní lh�t�68 

sestavený reorganiza�ní plán, který byl odsouhlasený nejv�tším v��itelem nezajišt�ných 

pohledávek, který vlastnil pohledávky s více jak polovinou celkového objemu dosud 

p�ihlášených pohledávek jak je patrné z návrhu, a následn� byl i odsouhlasen pot�ebnou 

v�tšinou v��itel� zajišt�ných pohledávek. Družstvu Mirotice se evidentn� poda�ilo získat 

pevnou d�v�ru svých nejv�tších v��itel�, kte�í v��ili v pozitivní výsledek �ízení. Reorganizace 

byla povolena dne 15.10.2008, p�ibližn� p�l roku po zahájení insolven�ního �ízení. P�i�emž 

samotná fáze do rozhodnutí o �ešení úpadku byla nekonfliktní a to je na �eské pom�ry 

pom�rn� netypické.  

 

12.4 Návrh na �ešení úpadku podniku formou reorganizace: 

 

Návrh na podání povolení reorganizace je oprávn�n podat jak dlužník tak i p�ihlášený v��itel 

za podmínky, že je p�edkladatel návrh jedná v dobré ví�e a jsou zárove� spln�ny všechny 

podmínky pro schválení reorganiza�ního plánu. 

 

Dlužníkovi, který podal na sebe insolven�ní návrh a s návrhem na �ešení svého úpadku 

reorganizací, k n�muž p�ipojil reorganiza�ní plán, je insolven�ním zákonem p�iznáno zvláštní 

postavení. Dlužníkovi jsou p�iznána ur�itá procesní práva v rámci celého �ízení, nap�. 

                                                 
67 webový portál pro insolven�ní rejst�ík  Ministerstva spravedlnosti �R justice.cz - 
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAALAAABkAADF 
68 Viz. ust. § 316 odst. 5 InsZ.  
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p�ednostní právo sestavení reorganiza�ního plánu, bez ohledu na to, zda insolven�ní �ízení 

bylo zahájeno v��itelským anebo dlužníkovým návrhem. 

 

Lh�ta, ve které musí být návrh na �ešení úpadku reorganizace podán, se odvíjí podle 

skute�nosti, zda se dlužník již nachází v úpadku anebo mu teprve hrozí. Pokud dlužník podal 

návrh pro hrozící úpadek, musí návrh na povolení reorganizace podat nejpozd�ji do 

rozhodnutí do úpadku, jinak posta�í nejpozd�ji do deseti dn� p�ed první sch�zí v��itel� 

svolané insolven�ním soudem v rozhodnutí o úpadku. Je nutné upozornit, že povinnost 

dodržet shora uvedené lh�ty se vztahuje pouze pro p�ípad reorganizací, které jsou p�ípustné 

na základ� kvantitativního testu p�ípustnosti reorganizace. V p�ípad� konsensuální 

reorganizace, kdy dlužník�v podnik nenapl�uje velikostní požadavky, musí dlužník p�edložit 

návrh na povolení reorganizace s hotovým reorganiza�ním plánem již s insolven�ním 

návrhem anebo do patnácti dn� po rozhodnutí o úpadku. 

 

Jedná se o prekluzívní lh�tu, proto opožd�ný návrh na povolení reorganizace insolven�ní soud 

bez dalšího odmítne usnesením, proti kterému je p�ípustný opravný prost�edek formou 

odvolání, k n�muž je oprávn�n pouze navrhovatel povolení reorganizace. 

 

Náležitosti v��itelského a dlužnického návrhu na povolení reorganizace jsou velmi podobné. 

V prvé �ad�, bez ohledu na osobu navrhovatele, je nutné splnit obecné náležitostí podání 

v soudním �ízení podle ust. § 42 odst. 4, zákona �. 99/1963 Sb., ob�anský soudní �ád. 

 

Za druhé, dlužník�v návrh na povolení reorganizace musí obsahovat ozna�ení dlužníka a osob 

oprávn�ných za n�ho jednat, jemu známé údaje o kapitálové struktu�e a majetku osob 

ovládajících dlužníka nebo s ním tvo�ících koncern, v�etn� údaje o tom, zda ohledn� n�které 

z t�chto osob neprobíhá insolven�ní �ízení anebo prohlášení, že takových osob není; a 

v neposlední �ad� též i zp�sob navrhované reorganizace. P�ílohou je nutné p�ipojit seznam 

majetku a seznam závazk�, p�ípadn� prohlášení o zm�nách, ke kterým v mezidobí došlo 

v porovnání se seznamy, jež dlužník p�edložil insolven�nímu soudu d�íve. 

V��itelský návrh musí obsahovat ozna�ení dlužníka osob oprávn�ných za n�j jednat a dále 

informace o zp�sobu navrhované reorganizace. Ostatní informace m�že p�edložit, pokud jsou 

mu známy. Oprávn�ným v��itelem k podání návrhu na povolení reorganizace je dlužník�v 

v��itel, jenž sv�j nárok uplatnil p�ihláškou pohledávky. 
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Je nutné post�ehnout d�ležité ustanovení InsZ, že zp�sobem �ešení reorganizace uvedeným 

v návrhu na povolení reorganizace, nejsou osoby sestavující reorganiza�ní plán ani 

navrhovatel, vázány. To umož�uje prostor pro flexibilitu a zvolení nejvhodn�jšího �ešení 

reagujícího na situaci a podmínky existující v dob� sestavování reorganiza�ního plánu. 

Povinná vázanost takovým návrhem by nebyla v�bec vhodná. 

 

V��itelský návrh na povolení reorganizace musí navíc schválit sch�ze v��itel�. Návrh je 

schvalován po zpráv� insolven�ního správce o hospodá�ské situaci dlužníka, p�i�emž 

insolven�ní zákon stanoví v��itel�m pro podání návrhu na povolení reorganizace lh�tu deseti 

dn� p�ed první sch�zí v��itel� svolané rozhodnutím o úpadku. Podle litery InsZ není zcela 

jasné, zda sch�ze v��itel� bude hlasovat o návrhu na povolení reorganizace v dob�, kdy již byl 

návrh podán k insolven�nímu soudu anebo poté dodate�n�, ješt� p�ed rozhodnutím 

insolven�ního soudu o návrhu. Dle názor� autor� v odborné literatu�e není obligatorní 

náležitostí návrhu o povolení reorganizace i souhlas sch�ze v��itel�, proto lze dovodit, že 

souhlas sch�ze v��itel� m�že být dán ex post po podání návrhu k insolven�nímu soudu.69 

 

P�ed konáním sch�ze v��itel� je insolven�ní správce anebo p�edb�žný insolven�ní správce 

povinen upozornit na všechny jemu známé skute�nosti, pro které by bylo možné zpochybnit 

poctivý zám�r v��itele navrhujícího povolení reorganizace. Ú�elem této sch�ze v��itel� je 

projednání a odhlasování rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace a nelze ji proto 

zam�nit se sch�zí v��itel� jejímž p�edm�tem zasedání je rozhodnutí o reorganiza�ním plánu. 

 

12.5 Zpráva o hospodá�ské situaci dlužníka: 

 

Zprávu o hospodá�ské situaci vypracovává insolven�ní správce anebo p�edb�žný insolven�ní 

správce, pokud insolven�ní správce nebyl ješt� ustanoven na základ� rozhodnutí o úpadku �i 

samostatným rozhodnutím.70 P�i sestavování zprávy o hospodá�ské situaci dlužníka bude 

postupováno podle ustanovení obsažených v �ásti insolven�ního zákona pojednávající o 

konkursu, jelikož ustanovení o reorganizaci taková ustanovení neobsahují. Zpráva je 

sestavována podle zhotoveného seznamu pohledávek, soupisu a dalších informacích o 

dlužníkov� hospodá�ské situaci, kdy je v ní zárove� porovnán pom�r dlužníkových aktiv v��i 

                                                 
69 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 748 
70 KOZÁK J., BUDÍN P., DADAM A., PACHL L., Insolven�ní zákon a p�edpisy související, Na�ízení Rady (ES)o úpadkovém �ízení, 
Komentá�. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 428 
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jeho pasiv�m. Insolven�ní správce vychází z tržní hodnoty majetkových hodnot p�i 

porovnávání aktiv s pasivy úpadce,71 p�i�emž toto ohodnocení provádí insolven�ní správce na 

základ� svého odborného úsudku, jelikož pro vyhotovení znaleckého posudku není �asový 

prostor. 

 

Zpráva podává komplexní p�ehled o minulém, sou�asném hospoda�ení úpadce, budoucích 

možných krocích v rámci nakládání s dlužníkovým majetkem a o možnosti dalšího využití 

dlužníkova podniku. Všechny tyto informace budou pro rozhodování o povolení reorganizace 

a následn� o zp�sobu jejího provedení, klí�ové. Zpráva proto musí být pravdivá a insolven�ní 

správce by opravdu m�l postupovat s �ádnou pé�í tak, aby poskytnul v��itel�m co 

nejv�rohodn�jší a nejpravdiv�jší obraz ekonomického stavu úpadce a jeho budoucích 

možností. Pokud bude ze zprávy vyplývat, že �innost úpadcova podniku je natolik 

perspektivní, kdy jeho produkce a odbyt produktu budou ekonomicky výnosné, že zajistí 

postupné uspokojení v��itel� dlužníka v rámci reorganizace, má navrhovatel reorganizace 

silné argumenty a zázemí pro její prosazení. 

 

Zpráva m�že též obsahovat námitky zpochyb�ující poctivý zám�r navrhovatele �ešení úpadku 

dlužníka reorganizací. Tyto námitky m�že insolven�ní správce (p�edb�žný insolven�ní 

správce) p�ednést nejpozd�ji p�ed samotným hlasováním na sch�zi v��itel� o návrhu v��itele 

na povolení reorganizace. Bohužel insolven�ní zákon neur�uje d�vody, pro které lze 

pochybovat o poctivém zám�ru, proto to z�ejm� bude na úvaze insolven�ního správce, který 

bude vycházet ze svých vlastních záv�r� anebo z podn�t� zejména jiných v��itel�. Mezi 

takový d�vod by z�ejm� bylo možné zahrnout nap�. faktické vztahy skrytého propojení, vlivu, 

mezi navrhovatelem a podnikem úpadce. 

 

Insolven�ní zákon stanoví, že zprávu je insolven�ní správce povinen vypracovat ke dni 

prohlášení konkursu a p�edložit jí insolven�nímu soudu minimáln� sedm dní p�ede dnem 

konání první sch�ze v��itel�.  

 

 

 

 

                                                 
71 KOZÁK J., BUDÍN P., DADAM A., PACHL L., Insolven�ní zákon a p�edpisy související, Na�ízení Rady (ES)o úpadkovém �ízení, 
Komentá�. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 362 
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12.6 Úv�rové financování: 

 

Pohledávky z úv�rového financování p�ijaté po povolení reorganizace mají povahu 

pohledávek za majetkovou podstatou, proto k jejich uspokojení dochází p�ednostn�, 

s výjimkou uplatn�ných náklad� insolven�ního správce. Soudím, že toto výhodné postavení je 

jim p�isouzeno p�edevším proto, aby takoví v��itelé byli motivování poskytnout úpadci úv�r. 

V n�kterých p�ípadech by to byla velmi vysoká sázka do loterie, nebo� zp�sob �ešení úpadku 

dlužníka nemusí být v�tšino úsp�šný. Naproti tomu, v jiných situacích na poskytnutých 

pen�žních prost�edcích bude záviset osud mnoha dlužník�, kte�í budou sv�j úpadek �ešit 

práv� reorganizací a bez ur�ité materiální ,,injekce“ by proto n� bylo prakticky až nemožné se 

o restrukturalizaci a zachování provozu v�bec pokoušet.  Insolven�ní zákon preferuje uzav�ít 

dohody o úv�rovém financování se zajišt�nými v��iteli. Pokud zajišt�ný v��itel odmítne 

poskytnout úpadci úv�r, bude to mít vliv na míru jeho uspokojení. Zvlášt� tehdy, pokud 

finan�ní úv�r poskytne t�etí osoba. Ta bude následn� pom�rn� uspokojena na úkor pohledávek 

zajišt�ných v��itel� a to podle hodnoty majetku, práv anebo jiných majetkových hodnot 

sloužících k zajišt�ní pohledávek v��itel�.72 

 

Insolven�ní zákon klade podmínku, že takové smlouvy musí být uzav�eny za obvyklých 

obchodních podmínek. Jedná-li se o smlouvy o úv�ru a smlouvy obdobné jakož o smlouvy na 

dodávky energií, surovin, v�etn� smluv o zajišt�ní spln�ní výše uvedených smluv, jsou 

souhrnn� ozna�ovány za smlouvy úv�rového financování. 

 

Obecn� lze režim smluv úv�rového financování m�že rozd�lit podle toho, ve které fázi 

insolven�ního �ízení budou kontrahovány a kdo je nositelem dispozi�ních oprávn�ní. Podle 

uvedeného rozd�lení lze rozlišovat smlouvy uzav�ené insolven�ním správcem ješt� p�ed 

ú�inností reorganiza�ního plánu a dále smlouvy uzav�ené dlužníkem jako osoby 

s dispozi�ními oprávn�ními na základ� reorganiza�ního plánu a dlužníkem po dobu trvání 

vyhlášeného moratoria. 

 

V prvém p�ípad�, smlouvy o úv�rovém financování uzavírá insolven�ní správce v rámci 

pln�ní svých povinností za ú�elem zajišt�ní udržení provozu podniku. Podle mého názoru je 

pom�rn� neš�astným �ešením, že insolven�ní zákon ozna�uje za smlouvy úv�rového 

                                                 
72 HOLE�EK J., Postavení finan�ních institucí v novém insolven�ním zákon� v kontextu úpravy komunitárního práva, Praha, 2009, Linde, 
a.s., str. 172 
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financování i smlouvy, jež svojí povahou s úv�rovou smlouvou nemají naprosto nic 

spole�ného. Dále je také zvláštní, že insolven�ní zákon tuto problematiku �eší v �ásti 

pojednávající i insolven�ním správci, p�itom insolven�ní správce není jediným oprávn�ným 

subjektem k jejich uzavírání v rámci celého insolven�ního �ízení. Pokud se insolven�ní 

správce rozhodne pro uzav�ení takové smlouvy, je nutné, aby tento právní úkon p�edjednal 

s v��itelským orgánem, protože je nutné zohlednit dopady na životaschopnost provozování 

podniku s a bez zajišt�ní úv�rového financování. Insolven�ní správce vystaven riziku 

odpov�dnosti za škodu nebo jinou újmu zp�sobenou tím, že pohledávky vzniklé na základ� 

jeho právního úkonu v rámci provozování podniku budou k jeho vlastní tíži.73 

 

V druhém p�ípad� se bude jednat o smlouvy, u kterých bude ozna�ení smluvních stran 

vyplývat z reorganiza�ního plánu, v n�mž je obligatorn� stanoven okruh osob, jež se budou na 

úv�rovém financování dlužníka podílet.  

 

V neposlední �ad�, p�i moratoriu, je nejvýznamn�jší ú�el t�chto smluv. Zvlášt� u dlužníka, u 

n�hož bylo moratorium vyhlášeno ješt� p�ed zahájením insolven�ního �ízení. Jelikož jejich 

uzav�ení m�že domoci dlužníkovi k tomu, aby se úsp�šn� vyhnul insolven�nímu �ízení, získal 

prostor pro �ešení své krizové (neúpadkové) situace a p�esv�d�il své v��itele o dohod� 

ohledn� vzájemných závazk�.  

 

Všech uvedených situacích platí podmínka, že p�ednostní právo na nabídnutí úv�rového 

financování mají dosavadní zajišt�ní v��itelé, stejn� tak i v��itelé ze smluv o dodávkách 

energií a surovin; pokud jejich nabídka bude rovna další nejlepší nabídce. Dále platí, že 

majetek získaný z prost�edk� poskytnutých v rámci úv�rového financování je majetkem, který 

není nijak omezován v majetkové podstat�. Získané majetkové hodnoty vytvo�ené v pr�b�hu 

hospoda�ení z úv�rového financování, tak slouží k uspokojení všech p�ihlášených v��itel� 

v rámci insolven�ního �ízení. Prost�edky získané ve prosp�ch dlužníka z uzav�ených 

úv�rových smluv jsou vázány na ur�itý ú�el vymezený danou smlouvou a nelze je užít jiným 

zp�sobem.74 

 

                                                 
73 KOZÁK J., BUDÍN P., DADAM A., PACHL L., Insolven�ní zákon a p�edpisy související, Na�ízení Rady (ES)o úpadkovém �ízení, 
Komentá�. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 49 
74 KOZÁK J., BUDÍN P., DADAM A., PACHL L., Insolven�ní zákon a p�edpisy související, Na�ízení Rady (ES) o úpadkovém �ízení, 
Komentá�. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 50 
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V reorganizaci jsou pohledávky v��itel� vzniklé na základ� smluv úv�rového financování jsou 

svojí povahou pohledávkami za majetkovou podstatou, pro které platí zvláštní p�ednostní 

režim a musí být uspokojeny p�ed schválením reorganiza�ního plánu anebo ihned poté. Jejich 

privilegované postavení spo�ívá v tom, že v p�ípad� nedostatku finan�ních prost�edk� mají 

tak�ka naprostou p�ednost p�ed všemi ostatními pohledávkami za majetkovou podstatou. 

 

Obecn� je dále dáno, že pokud se jedná o v��itele, jež poskytnul pln�ní ze smlouvy úv�rového 

financování a sou�asn� nebyl osobou s p�ednostním oprávn�ním k jejímu uzav�ení, tak jeho 

pohledávka má stejné po�adí jako pohledávka t�ch v��itel�, kte�í toto p�ednostní právo m�ly, 

ale nevyužili. Toto pravidlo významn� zasahuje do postavení zajišt�ných v��itel�, jejichž 

zajišt�ní vzniklo ješt� p�ed zahájením insolven�ního �ízení a myslím, že pom�rn� nesprávn� 

narušuje princip právní jistoty u t�chto zajišt�ných v��itel� tím, že poskytuje výhodn�jší 

postavení tomu, kdo poskytnul úv�rové financování jako poslední. Také se obávám, že tato 

úprava vytvá�í velký prostor pro vytvo�ení dohody dlužníka a novým v��itelem, sledující 

nekalé cíle. Cílem takové koalice by eventuáln� mohla být expropriace d�ív�jších v��itel� 

úpadce a takto uzurpované bohatství rozd�lit mezi dlužníka (respektive jeho spole�níky) a 

nového v��itele, zvlášt� pokud se bude jednat o velmi riskantní projekt.75 Jelikož dlužník, 

respektive osoby oprávn�né za dlužníka jednat anebo jeho spole�níci, nemají co ztratit a 

p�ípadné ztráty jsou mechanismem daným insolven�ním zákonem p�esunuty na p�vodní 

v��itele úpadce, když pohledávka nového v��itele úv�rového financování bude mít lepší 

postavení. Pokud rizikový projekt financovaný práv� prost�edky z úv�rového financování byl 

ztrátový do té míry, že došlo významn� k nár�stu dlužníkových závazk� bez pat�i�né 

generace nových zisk�, tak se m�že stát, že ve fázi uspokojování v��itel� bude uspokojen 

zcela nový v��itel a p�vodní v��itelé nebudou v�bec uspokojeni anebo nepatrn�. 

 

Na druhou stranu, i p�es hrozbu takového oportunistického chování ze strany 

zainteresovaných subjekt�, se insolven�ní zákon musel vypo�ádat s problém spo�ívajícím 

v ochot� nových v��itel� vstoupit do kontraktu se subjektem nacházejícím se v úpadku. Již ze 

samotné definice je jasné, že takový subjekt má více v��itel�, výše jeho závazk� je velmi 

vysoká a naproti tomu platební schopnost minimální. Proto musel zákonodárce upravit institut 

úv�rového financování motiva�n�, aby nový v��itelé byli ochotní své pen�žní prost�edky 

úpadci poskytnout a k uzav�ení takových smluv motivováni. Úprava insolven�ního zákona 

                                                 
75RICHTER T., Insolven�ní právo, 1. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 181 
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vyvažuje riziko existence neochoty nových v��itel� poskytnout své prost�edky subjektu, který 

by bez nich nebyl objektivn� schopen úsp�šn� uskute�nit svou reorganizaci anebo v�bec 

zabránit vzniku hrozícího úpadku; a riziko ú�elového spol�ení dlužníka a nových v��itel�, 

kte�í budou usilovat o reorganizaci za každou cenu, a�koli takový krok nebude úsp�šný a je 

naprosto ekonomicky neefektivní.  Úsp�šnost takového �ešení se teprve ukáže v praxi, 

nicmén� v��ím, že hrozící trestn�-právní odpov�dnost by mohla být dostate�ným zamezením 

negativních ú�ink� úpravy tohoto institutu a nebude docházet k jeho zneužívání.76 

 

Myslím, že institut úv�rového financování je velmi významný. Hlavním d�vodem je, jak jsem 

již zmínila shora, že reorganizovaný podnik má možnost sehnat dostate�né prost�edky na 

chod celého procesu reorganizace. Bohužel tam, kde úpadce nep�esv�d�í investory o svých 

kvalitách anebo zrovna není trh p�íliš pozitivn� stimulován, i perspektivní projekt 

reorganizace m�že zkrachovat, tak jako v p�ípad� spole�nosti OP Prost�jov. Spole�nost OP 

Prost�jov nebyla schopna nalézt vhodného investora pro zajišt�ní dostate�ného financování 

své soudem schválené reorganizace a sama musela navrhnout její p�em�nu v konkurs.77 

 

Nicmén� není pravidlem, že by každý reorganizovaný podnik m�l pot�ebu institutu úv�rového 

financování využít. Jako p�íklad uvádím Družstvo Mirotice, které bylo schopné svou 

úsp�šnou restrukturalizaci provést za využití vlastních zdroj� sou�asn� s tím, že �ást jeho 

dluh� byla n�kterými v��iteli odpušt�na.  

 

12.7 Správa a provoz dlužníkova podniku p�ed a po povolení reorganizace: 

 

Prvotním cílem reorganizace je zachování provozu podniku dlužníka, tak jak stanoví i sám 

insolven�ní zákon v ust. § 316: ,,Reorganizací se rozumí zpravidla postupné uspokojování 

pohledávek v��itel� p�i zachování provozu dlužníkova podniku, zajišt�né opat�eními 

k ozdrav�ní hospoda�ení tohoto podniku podle insolven�ním soudem schváleného 

reorganiza�ního plánu s pr�b�žnou kontrolou ze strany v��itel�“. 

 

Rozsah práv a povinností souvisejícími s dispozi�ními úkony u�in�ními p�i správ� a 

provozu podniku reorganizace se bude odvíjet od té skute�nosti v jaké fázi se insolven�ní 

                                                 
76 Viz. také �lánek HAVLA B., Poznámka k údajnému koncernu v insolvenci OP Prost�jov, publikovaný na portálu epravo.cz, odkaz - 
http://www.epravo.cz/top/clanky/poznamka-k-udajnemu-koncernu-v-insolvenci-op-prostejov-63054.html 
77 Viz. také �lánek publikovaný na webovém portále pen�žního ústavu �eskoslovenské obchodní banky, a.s. – p�ímý odkaz - 
http://www.csob.cz/cz/SME/Trhy/Investicni-okenko/Stranky/hzdetail.aspx?Info=28790  
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�ízení nachází. Nositelem takových práv a povinností bude osoba s dispozi�ními oprávn�ními, 

jejíž pravomoci se m�ní s jednotlivými fázemi insolven�ního �ízení.  

 

12.7.1 Osoba s dispozi�ními oprávn�ními: 

 

Obecn� je pojem osoby s dispozi�ními oprávn�ními vymezen jako osoba, která má v pr�b�hu 

insolven�ního �ízení právo nakládat s majetkovou podstatou. Správné posouzení otázky, kdo 

je skute�n� v danou chvíli osobou s dispozi�ními oprávn�ními, m�že mít leckdy zásadní 

dopad na posouzení platnosti �i neú�innosti právních úkon� provedených v té �i oné fázi 

insolven�ního �ízení.78 Od okamžiku vzniku ú�ink� zahájení insolven�ního �ízení se proto 

dlužník musí zdržet nakládání s majetkovou podstatou a všemi majetkovými hodnotami, které 

do ní mohou spadat; které by mohlo ve svém d�sledku znamenat podstatnou zm�nu v jejich 

skladb�, využití, ur�ení nebo by vedlo k jejich nikoli zanedbatelnému zmenšení. Je nutné si 

uv�domit, že se zahájením insolven�ního �ízení se suspendují práva v��itel� na individuální 

uspokojení svých nárok� jejich hromadnou kolektivizací do jednoho �ízení – insolven�ního 

�ízení. Naproti tomu, kontrola nad podnikem z�stává v rukou managementu dlužníka 

(statutárnímu orgánu) u právnické osoby, a�koli je do rozhodnutí o úpadku omezena. Jak se 

k této problematice staví insolven�ní zákon, popisuji v následujícím bod�. 

 

12.7.2 Dispozi�ní oprávn�ní v dob� do nabytí ú�innosti reorganiza�ního plánu: 

 

Osobou s dispozi�ními oprávn�ními je dlužník v dob� do rozhodnutí o úpadku, p�itom m�že 

být na svých právech omezen rozhodnutím insolven�ního soudu. Toto je podle mého názoru 

problematické. Jelikož ne vždy je rozhodnutí o úpadku spojeno s rozhodnutím o zp�sobu jeho 

�ešení, proto vyvstává otázka, kdo je osobou s dispozi�ními oprávn�ními v období mezi 

ú�inností rozhodnutí o úpadku a ú�inností rozhodnutí o zp�sobu jeho �ešení, jsou-li vydána 

samostatn�? Je jím dlužník anebo tato oprávn�ní p�echází na insolven�ního správce? Pokud 

z�stává touto osobou dlužník, je možné o�ekávat hrozbu neoprávn�ného jednání z jeho strany 

poškozující v��itele, a�koli se tomu snaží insolven�ní zákon zabránit shora zmín�ním 

zákazem, v jehož d�sledku nesmí dojít k podstatné zm�n� ve skladb�, využití, ur�ení 

majetkových hodnot náležících do majetkové podstaty nebo by vedlo k jejich nikoli 

zanedbatelnému zmenšení. Myslím, že tento zákaz není zcela posta�ující i kdyby bylo 

                                                 
78 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 164 



 - 62 - 

sou�asn� vydáno p�edb�žné opat�ení omezující dlužníka v dalších jeho oprávn�ní. Bude 

nutné, aby insolven�ní soudce projevil ur�itou profesionalitu a proto m�l by zhodnotit, zda 

zde existují objektivní p�edpoklady pro takové rozhodnutí, na druhou stranu by nem�lo 

docházet ke zcela zbyte�ným úkon�m. Právní mocí rozhodnutí povolení reorganizace se 

dlužník stává osobou s plnými dispozi�ními oprávn�ními, jež mohou být omezena pouze 

rozhodnutím insolven�ního soudu. P�i�emž taková rozhodnutí, jež by m�la s ohledem na 

majetkovou podstatu, zásadní význam, je dlužník oprávn�n u�init pouze za p�edchozího 

souhlasu v��itelského výboru. V opa�ném p�ípad� bude úpadce vystaven hrozb� vzniku 

odpov�dnosti za vzniklou škodu nebo jinou újmu, kterou tím v��itel�m anebo t�etím osobám 

vznikla. Insolven�ní zákon vágn� definuje právní úkony zásadního významu jako úkony, 

v jejichž d�sledku se významn� zm�ní hodnota majetkové podstaty �i postavení v��itel� nebo 

míra jejich uspokojení. Myslím, že z d�vodu vyšší právní jistoty by bylo vhodn�jší, aby byl 

zákon více specifický a poskytnul jasn�jší definici toho, co myslí pod pojmem právních 

úkon� zásadního významu. Otázkou tak z�stává, do jaké míry je ten �i onen právní úkon 

významný, aby byl zahrnut do množiny právních úkony zásadního významu. Možná toto více 

rozvine v budoucnosti i p�íslušná judikatura. 

 

12.7.3 Dispozi�ní oprávn�ní v dob� po nabytí ú�innosti reorganiza�ního plánu: 

 

Nabytím ú�innosti reorganiza�ního plánu je dlužník osobou s dispozi�ními oprávn�ními, která 

mohou být omezena opat�eními ve schváleném ú�inném reorganiza�ním plánu. Všechna 

d�ív�jší omezení, o kterých bylo rozhodnuto insolven�ním soudem d�íve anebo vyplývaly 

z insolven�ního zákona, ú�inností reorganiza�ního plánu zanikají. Zárove�, v pr�b�hu 

provád�ní reorganiza�ního plánu podléhá dlužník kontrole insolven�ního správce, jemuž je 

povinen poskytovat pr�b�žné informace o svých právních úkonech a jiných �innostech 

uskute�n�ných na základ� reorganiza�ního plánu. Insolven�ní správce o své dohlédací 

�innosti pravideln� informuje insolven�ní soud a v��itelský výbor. Pokud reorganiza�ní plán 

n�která práva dlužníka s dispozi�ními oprávn�ními omezil, vykonává je za n�j insolven�ní 

správce. Myslím, že takto nastavený systém vzájemných vztah� je vhodný. Dlužník je 

jediným subjektem, který má p�ímý p�ístup ke všem informacím o chodu jeho podniku a proto 

jsou u n�j nejvíce presumovány p�edpoklady pro p�ijímání nejefektivn�jších �ešení a s tím je 

spojená nezbytná pot�eba �init ur�ité právní úkony související s majetkovými hodnotami 

nacházejícími se v majetkové podstat�. Na druhou stranu jako ur�itá pojistka v��i dlužníkovu 

postavení vystupuje insolven�ní správce. Ten by jako osoba – profesionál, m�l rozpoznat, 
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které právní úkony jsou relevantní a vhodné, a�koli na n�j díky existující informa�ní asymetrii 

nelze p�enášet odpov�dnost za dlužníkovi kroky, pokud by se nejednalo o porušení povinnosti 

odborné pé�e insolven�ního správce 

 

Jako další kontrolní prvek zaujímá v této fázi insolven�ního �ízení velmi významnou roli 

v��itelský výbor. V��itelský výbor kontroluje provád�ní reorganiza�ního plánu dlužníkem 

s dispozi�ními oprávn�ními a zejména si sám m�že p�edem vyhradit do své pravomoci právní 

úkony, které mají zásadní význam a mohou být úpadcem u�in�ny pouze s p�edchozím 

souhlasem v��itelského výboru. Pokud v��itelský výbor shledá nedostatky v �innostech 

úpadce, je oprávn�n navrhnout insolven�nímu soudu p�ijmutí opat�ení, jež mají vést k jejich 

odstran�ní. 

 

12.8 Povolení reorganizace: 

 

�ešení úpadku dlužníka reorganizací je vázáno na povolení insolven�ního soudu, který 

zkoumá, zda jsou pro ní dány p�edpoklady požadované insolven�ním zákonem. Podle toho, 

zda reorganizaci schvaluje v�tšina v��itel� anebo nikoli, je možné rozlišovat její dva typy – 

tzv. konsensuální a nekonsensuální reorganizaci. Je nutné si uv�domit, že jedním z hlavních 

cíl� je zachování provozu podniku dlužníka. Proto InsZ vytvá�í prostor pro takový postup, 

který vychází ze vzájemné dohody mezi úpadcem a jeho v��iteli anebo naopak vycházející 

pouze z ur�ité velikosti a tržní síly úpadcova podniku za sou�asného nesouhlasu úpadce 

samotného nebo v��itel�. 

 

Rozhodnutí o povolení reorganizace vždy obsahuje:79 

 

• výrok o povolení reorganizace,  

• výrok o ustanovení insolven�ního správce, pokud byl insolven�ní správce ustanoven, 

tak informaci o jeho osob�,  

• výzvu sm��ující v��i  dlužníkovi, aby ve lh�t� 120 dn� p�edložil reorganiza�ní plán 

anebo bez zbyte�ného odkladu sd�lil insolven�ního soudu, že nemá úmysl plán 

p�edložit,  

                                                 
79 Viz. § 329 InsZ.  
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• informace o tom, za jakých podmínek a kdo další krom� dlužníka m�že reorganiza�ní 

plán p�edložit.  

 

Rozhodnutí m�že dále obsahovat údaje o jiných opat�eních týkajících se majetkové podstaty a 

dalších nezbytných právních úkon� sloužících k zajišt�ní ú�elu reorganizace.  

 

Ú�inností rozhodnutí o povolení reorganizace se splatnost závazk� a pohledávek vrací do 

p�vodních termín�.  

 

12.8.1 Konsensuální reorganizace: 

 

O konsensuální reorganizaci se bude jednat tehdy, kdy se dlužník nebo osoby oprávn�né za 

dlužníka jednat, dohodnou s v�tšinou svých v��itel� na tom, že krizový stav dlužníkova 

podniku bude �ešen reorganizací. Je nutné zvážit, zda podle objektivních relevantních 

hledisek bude podnik do budoucna životaschopný a ozdravná �ešení opravdu povedou 

k pozitivnímu výsledku a nikoli jen dalšímu prohloubení špatné ekonomické situace úpadce. 

Úpadce bude muset své v��itele o t�chto skute�nostech p�esv�d�it a bude muset získat jejich 

d�v�ru. Sekundárním aspektem bude, zda se jedná o reorganizaci spl�ující kvantitativní �i 

kvalitativní m��ítko p�ípustnosti reorganizace.  

 

Získání d�v�ry v��itel� bude též významné v tom, že s jejich oporou bude pro dlužníka snazší 

zahájit reorganizaci svého podniku a úsp�šn� ji dovést až do konce. Postup konsensuální 

reorganizace bude v principu záviset na tom, v jaké fázi krize se podnik nachází a jak 

velkému tlaku okolí �elí. Nabízí se zde celé spektrum variant. V nejideáln�jším p�ípad� m�že 

být krize �ešena naprosto neformální zp�sobem a to dohodou mezi úpadcem a klí�ovými 

v��iteli mimo insolven�ní �ízení.80 Na druhou stranu v p�ípad� dohody uzav�ené v rámci 

insolven�ního �ízení, která bude formu reorganiza�ního plánu, mají dlužníkovi v��itelé 

nasnad� ur�itou pojistku v tom, že pokud se poda�í dlužníkovi plnit �ádn� reorganiza�ní plnit, 

bude reorganizace ukon�ena a p�em�n�na v konkursní �ízení, ve kterém dojde ke zpen�žení 

aktiv podniku a k následnému uspokojení v��itel�. Ú�inky probíhajícího insolven�ního �ízení 

v��itel�m zajistí, že dojde k co nejminimáln�jšímu dalšímu zte�ení úpadcových aktiv, tedy 

majetkové podstaty dlužníka, a pro v��itele tak bude zachován majetek pro uspokojení 

                                                 
80 RICHTER T., Reorganizace podle insolven�ního zákona – 1. �ást, Právní rozhledy 13/2008, 2008, Praha, str. 465 
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v rámci konkursního �ízení. Další výhodou formální reorganizace je výsostné postavení 

v��itel� sv��ené jim insolven�ním zákonem, kdy jsou v��itelské orgány nadány významnými 

kontrolními oprávn�ními v��i úpadci. 

 

P�íkladem konsensuální reorganizace bude zejména již shora zmín�ná tzv. p�edjednaná 

reorganizace, jejímž hlavním zám�rem je celkové urychlení celého procesu a vylou�ení 

p�ípadné p�ekážky, že by reorganiza�ní plán nebyl schválen pot�ebnými v�tšinami v��itel�.  

 

Podle typu finan�ní krize je více �ešení jak danou úpadkovou situaci �ešit. Nej�ast�ji se bude 

jednat o vnit�ní restrukturalizaci chodu, �ízení a vazby uvnit� spole�nosti se sou�asným 

prodejem nepot�ebných aktiv �i aktiv, na kterých není postaven klí�ový p�edm�t podnikání 

úpadce. Další variantou je vstup t�etí osoby, investora, který by ovšem pro úpadce, respektive 

jeho spole�níky znamenal na jedné stran� rychlou finan�ní pomoc, na druhé stran� takový 

investor bude požadovat ur�ité pravomoci v rámci chodu spole�nosti a do budoucna se bude 

také jednat o významného v��itele s dluhem vysoké �ástky dlouhodobé povahy. T�etí velmi 

�astou možností je vstup nových investor� prost�ednictvím navýšení základního kapitálu, 

kte�í by m�li postavení spole�ník� úpadce a tím by odpadlo b�emeno dalšího v��itele a byli by 

též motivováni k takovému jednání a p�ijmutí opat�ení, které by vedly ke generaci zisku 

zadluženého subjektu. Tyto varianty a další se samoz�ejm� neuplatní nejen v p�edinsolven�ní 

fázi, ale i v rámci samotného insolven�ního �ízení, kdy se bude rozhodovat o osudu úpadce, 

ale již za striktn�jších podmínek a v režimu omezení, které vznikají v souvislosti s ú�inky 

zahájeného insolven�ního �ízení. Cílem spole�ník� a managementu dlužníka je získání d�v�ry 

a podpory v�tšiny hlavních v��itel�, nej�ast�ji se p�itom bude jednat o finan�ní instituce. 

Podrobn�ji se jednotlivým zp�sob�m reorganizace budu v�novat dále.  

 

Bohužel podle dosavadní praxe od ú�innosti nové úpravy úpadkového práva, nelze 

konstatovat, že, a�koli insolven�ní zákoník umožnil vytvo�ení jakéhosi právního rámce, 

respektive prostoru pro dosažení vzájemné dohody, tak tento právní mechanismus bude 

funk�ní pouze za spln�ní dalších nezbytných p�edpoklad� odvíjejících se od ekonomické 

situace tržního prost�edí státu a dále chování a motivaci všech zú�astn�ných stran. Aktuálním 

p�íkladem nezda�eného p�ed insolven�ního vyjednávání m�že být demonstrován na p�ípad� 

loterijní spole�nosti SAZKA, a.s., tak i spole�nosti OP Prost�jov.  
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12.8.2 Nekonsensuální reorganizace:  

 

Reorganizace není univerzálním zp�sobem �ešení úpadku subjektu, oproti konkursu, který již 

ze samotné povahy lze použít v tém�� jakémkoli p�ípad�. Pro aplikaci tohoto sana�ního 

zp�sobu je nezbytné splnit �adu podmínek, zvlášt� není-li reorganizace p�edm�tem 

vzájemného souhlasu zú�astn�ných osob, tj. p�edevším v��itel� a dlužníka. Tehdy se jedná o 

tzv. nekonsensuální reorganizaci, která je možná pouze v p�ípad� úpadku subjektu, jež spl�uje 

tzv. kvantitativní test p�ípustnosti podle ust. § 316 odst. 4 InsZ, o n�mž bylo v mé práci 

pojednáno výše. Tím zákon umož�uje realizaci sana�ního �ešení tam, kde je nedostatek 

d�v�ry klí�ových v��itel� a z celkového ekonomického hlediska je to vhodné a výhodné a 

možnost ozdrav�ní podniku je vysoká a reálná. Negativním aspektem nekonsensuální 

reorganizace bude hrozba, že se celý proces m�že zvrhnout do souboj� o kontrolu nad 

spole�ností mezi spole�níky a  v��iteli.81 Tento jev lze demonstrovat práv� na p�ípadu 

spole�nosti SAZKA, a.s., u níž lze momentáln� sledovat rozep�e mezi jejími spole�níky a 

klí�ovým v��itelem spole�nosti, spole�ností Moranda, a.s.  

 

 

13. REORGANIZA�NÍ PLÁN: 

 

Reorganiza�ní plán lze chápat jako: (...) kombinaci smlouvy uzav�ené mezi dlužníkem a jeho 

v��iteli, s investicí u�in�nou dlužníkovými v��iteli a vlastníky majetku do podniku dlužníka 

(...).82 

 

Podle výslovného zn�ní ust. § 338 odst. 1 InsZ, reorganiza�ní plán vymezuje právní postavení 

dot�ených osob v d�sledku povolené reorganizace, a to na základ� opat�ení sledujících 

ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspo�ádání vzájemných vztah� mezi dlužníkem a 

jeho v��iteli. Obecn� reorganiza�ní plán nejen vymezuje právní postavení dot�ených osob, ale 

dále se od n�j odvíjí další pr�b�h insolven�ního �ízení. P�edkládán je insolven�nímu soudu. 

V pr�b�hu doby mezi jeho p�edložením a projednáním nesmí nikdo vyvíjet takovou �innost, 

jež by vedla k jeho p�ijetí, zamítnutí nebo by byla v rozporu s ním anebo by ovliv�ovala jeho 

p�ípadné pln�ní. Svým obsahem se m�že odchýlit od jednotlivých ustanovení InsZ za 

p�edpokladu, pokud jde o uspokojení v��itel� v�etn� zajišt�ných v��itel�, o nakládání 

                                                 
81 RICHTER T., Reorganizace podle insolven�ního zákona – 1. �ást,  Právní rozhledy �. 13/2008, str. 465 
82 Viz. TABB CH. J., The Law of Bankruptcy, Second Edition, New York, Foundation Press, 2009, str. 1198 



 - 67 - 

s majetkovou podstatou a o závazky úpadce po skon�ení celého �ízení. Svojí podstatou je tak 

,,základním stavebním kamenem“ celé reorganizace a reprezentuje uzav�enou vzájemnou 

dohodu mezi v��iteli a dlužníkem schvalovanou insolven�ním soudem. Na jeho základ� 

dochází k zániku dosavadních závazk� nahrazením novými závazky a právy v��itel� i t�etích 

osob majících práva k majetkové podstat�. P�i jeho sestavování, schvalování a pln�ní se práv� 

projevuje silné postavení v��itel�. 

 

13.1 Oprávn�ní sestavit reorganiza�ní plán: 

 

Na tvorb� plánu jsou ú�astny všechny procesní subjekty konkrétního �ízení, p�i�emž 

p�ednostní právo k jeho sestavení náleží primárn� dlužníkovi, který m�že být tohoto 

oprávn�ní zbaven rozhodnutím v��itel� o tom, že reorganiza�ní plán bude sestavovat osoba 

jiná než dlužník, na sch�zi v��itel�. Fakticky to znamená, že pouze úpadce požívající d�v�ry 

v��itel� a prokazující dobré a poctivé úmysly a také dostate�nou odbornou zp�sobilost, bude 

sestavovat reorganiza�ní plán. Dlužník ale i ozna�ená osoba nemusí toto oprávn�ní p�ijmout a 

m�že oznámit, že reorganiza�ní plán nep�edloží.  

 

Zásada rychlosti �ízení se zde projevuje v zákonem stanovených lh�tách pro sestavení plánu. 

Dlužník p�edkládá reorganiza�ní plán insolven�nímu soudu sou�asn� s návrhem na povolení 

reorganizace anebo ve lh�t� 120 dn� od ú�inného rozhodnutí o povolení reorganizace. 

Insolven�ní soud je oprávn�n zákonem stanovenou lh�tu p�im��en� prodloužit na návrh, 

maximáln� však o dalších 120 dn�. Proti takovému rozhodnutí však není p�ípustné odvolání. 

P�ísluší-li právo na sestavení reorganiza�ního plánu jiné osob� než dlužníku, platí zákonná 

ustanovení o lh�tách ,,p�im��en�“. Myslím, že zejména v t�chto p�ípadech bude docházet 

k plnému využití lh�t a jejich prodlužování, nebo� na rozdíl od dlužníka, jiným osobám 

nejsou všechny pom�ry týkající se dlužníka známy a jejich zjiš�ování zabere mnohem více 

�asu. Dále je insolven�ní soudu dána možnost lh�tu zkrátit za ur�itých podmínek, p�íkladem 

m�že být situace, když dlužník nepokra�uje v sestavování reorganiza�ního plánu.  

 

13.2 Obsah a vypracování reorganiza�ního plánu: 

 

Reorganiza�ní plán obsahuje ,,jádro“ celé reorganizace, které by m�lo zcela odpovídat 

konkrétním podmínkám, jež jsou nastaveny vzájemnými vztahy dlužník – v��itelé a tržním 
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prost�edím ekonomiky státu. Plán je tvo�en obligatorními náležitostmi a dalšími sjednanými 

body, které jsou p�i reorganizaci p�ípustné, tak, aby flexibiln� odpovídal konkrétní situaci.83 

 

Povinné náležitosti každého reorganiza�ního plánu jsou vyjmenovány v demonstrativním 

vý�tu v ust. § 340 InsZ, konkrétn� se jedná o: 

 

a) rozd�lení jednotlivých v��itel� do skupin s ur�ením, jak bude nakládáno s jejich 

pohledávkami,  

b) ur�ení zp�sobu reorganizace a opat�ení nezbytných k pln�ní reorganiza�ního plánu, 

zejména z hlediska s nakládáním s majetkovou podstatou, 

c) údaje týkající se pokra�ování provozu dlužníkova provozu a jeho p�ípadné podmínky,  

d) identifikace osob podílejících se na financování reorganiza�ního plánu a uvedení 

zdroj� financování, 

e) údaje o vlivu na zam�stnanost v rámci podniku a opat�ení s tím související, 

f) údaje o tom, zda a jaké bude mít úpadce závazky v��i v��itel�m po skon�ení 

reorganizace,  

g) informace o tom, jak je zajišt�no spln�ní pohledávek, ohledn� kterých nebyl dosud 

ukon�en inciden�ní spor nebo které vázané na odkládací podmínku, a jaká výše �ástky 

ur�ená k jejich uspokojení. 

 

Zárove� insolven�ní zákon deklaratorn� stanoví, že reorganiza�ní plán musí být sestaven tak, 

aby v�rn� zobrazoval ekonomické a právní možnosti dlužníka.84 V zájmu samotného úpadce a 

v��itele, potažmo p�edkladatele reorganiza�ního plánu, je nezbytné, aby reorganiza�ní plán a 

jím zavád�ná opat�ení, se opíraly o co nejp�esn�jší obraz stavu podniku, aby reorganizace 

m�la šanci skon�it úsp�šn�. Insolven�ní zákon nestanoví p�ezkoumávání v�rnosti údaj� 

v reorganiza�ním plánu ani majetkoprávní odpov�dnost p�edkladatele za p�ípadné škody 

vzniklé p�i zkreslení údaj�, jediným nástrojem bude až jeho následné uplatn�ní. Jestliže však 

soud reorganiza�ní plán schválí a ten se na základ� zkreslených údaj� za�ne uskute��ovat, 

neexistuje ani p�ímá návaznost na ustanovení trestního práva.  

 

 

                                                 
83 TABB CH. J., The Law of Bankruptcy, Second Edition, New York, Foundation Press, 2009, str. 1103 - 1106 
84 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 341 
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P�edkladatel plánu je k n�mu povinen v závislosti na navrhovaném zp�sobu reorganizace 

p�ipojit doklady požadované insolven�ním zákonem: 

 

• nové zn�ní zakladatelských dokument� a jiných listin upravující vnit�ní pom�ry 

podniku, má-li dojít k jejich zm�n� na základ� plánu,  

• prohlášení osob podílejících se na financování provedení plánu anebo p�ebírajících 

n�které z dlužníkových závazk�, p�i�emž toto prohlášení musí být vlastnoru�n� 

podepsané a podpis osoby ú�edn� ov��en,  

• prohlášení neomezen� ru�ících spole�ník� dlužníka o ochot� pokra�ovat v provozu 

podniku, jestliže p�edkladatelem plánu není sám dlužník, vlastnoru�ní podpis osoby na 

prohlášení musí být ú�edn� ov��en, 

• aktualizované seznamy majetku a závazk� dlužníka ke dni p�edložení plánu,  

• smlouvy uzav�ené s odkládací podmínkou vázanou na schválené reorganiza�ního 

plánu insolven�ním soudem,  

• seznam a popis významných smluv, jež mají být v souladu s plánem uzav�eny po jeho 

schválení insolven�ním soudem.  

 

Reorganiza�ní plán Družstva Mirotice byl velmi sestaven ve velmi jednoduché form� a sám o 

sob� tvo�í �ty�i strany textu. D�vodem této jednoduchosti byly následující skute�nosti. Za 

prvé, Družstvo Mirotice nebyl a není velký podnik s problematickou korporátní a finan�ní 

strukturou. Za druhé, v��itel� dlužníka nebylo tolik jako v p�ípad� velkých spole�ností a 

dlužník m�l navíc d�v�ru klí�ových v��itel�. P�ílohy k plánu tvo�il seznam v��itel� 

p�ihlášených do insolven�ního �ízení, návrh splátek v��itel�m p�ihlášených do insolven�ního 

�ízení, reorganiza�ní rezervu, plán p�edpokládaných p�íjm� a výdaj� v pr�b�hu reorganizace, 

aktuální seznamy majetku dlužníka a závazk� dlužníka. Tím, že Družstvo Mirotice m�lo 

oporu v nejv�tších v��itelích již od za�átku, schválení reorganiza�ního plánu pot�ebnými 

v�tšinami ne�inilo žádné potíže. Podle plánu nedošlo k žádným korporátním ani organiza�ním 

zm�nám.  

 

Klí�ové je, že podle schváleného reorganiza�ního plánu pokra�ovalo Družstvo Mirotice ve 

své podnikatelské �innosti, aby zejména nedošlo ke znehodnocení rozpracované výroby 

dlužníka, které posloužily jako investice do p�ípravy zem�d�lských pozemk� pro sklizn� 

v roce 2009 a pro získání dotací na obhospoda�ované pozemky z fond� Evropské Unie. 
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Hlavní �ást p�íjm� dlužníka tvo�il rozprodej nadbyte�ného majetku, p�íjmy z prodeje 

zem�d�lských produkt� a shora uvedené dotace, které pro v��itele svým charakterem 

znamenaly zaru�ený p�ístup dlužníka k pen�žním prost�edk�m.  

 

13.3 Zpráva o reorganiza�ním plánu: 

 

P�edkladatel reorganiza�ního plánu je zárove� vypracovat zprávu o návrhu reorganiza�ním 

plánu z d�vodu vysoké informa�ní nerovnováhy mezi dlužníkem (respektive osobou t�etí) na 

stran� jedné a v��iteli na stran� druhé. Informa�ní asymetrie existuje zejména u 

nekonsensuální reorganizace. Ú�elem zprávy je poskytnutí v��itel�m dostate�ných informací 

o reorganiza�ním plánu, aby mohli návrh pe�liv� projednat a rozhodnout o n�m. Povinné 

obsahové náležitosti jsou vymezeny v ust. § 25 odst. 1 provád�cí vyhlášky,85 na základ� jehož 

je zpráva postupn� �len�na do n�kolika �ástí. Její sou�ástí je i samotný reorganiza�ní plán 

nebo jeho shrnutí a zhodnocení jeho dopadu na v��itele. Dostate�nými informacemi je t�eba 

rozum�t veškeré informace, jež je p�edkladatel reorganiza�ního plánu schopen získat, p�itom 

musí jít nejen o informace ve prosp�ch jeho p�ijetí, ale i opa�né, sv�d�ící v jeho neprosp�ch.86 

Myslím,. že z pohledu v��itele se bude zejména jednat o takové údaje, které stanoví kdy a 

v jaké výši budou jednotliví v��itelé uspokojeni. Zejména pro ú�ely následného projednání a 

hlasování p�edkládaného plánu je d�ležité, aby všichni dot�ení v��itelé obdrželi ,,dostate�né 

informace“ o vlivu plánu na jejich postavení.87 Vypracovanou zprávu o reorganiza�ním plánu 

je p�edkladatel povinen p�edložit v��itel�m v dostate�ném p�edstihu p�ed sch�zí v��itel�, 

která má rozhodnout o jeho p�ijetí, nejpozd�ji 15 dn� p�ed termínem jejího konání. Zárove� 

lze zprávu zve�ejnit až po jejím schválení insolven�ním soudem. InsZ bohužel nezavedl žádný 

majetko-právní postih pro p�ípad, že by zpráva byla zve�ejn�na d�íve a v d�sledku toho, by 

byla reorganizace znemožn�na a vznikla by škoda k tíži ostatním ú�astník�m. Zde si myslím, 

že by zákonodárce m�l zvážit ur�ité dopln�ní o ustanovení sankciující takové chování, aby 

zbyte�n� nebyl dán prostor ani motivace pro zma�ení celého �ízení. Vhodným �ešení dané 

otázky by mohlo být zavedení odpov�dnosti za p�ípadn� vzniklou škodu anebo jinou újmu. 

 

 

 

                                                 
85 vyhláška �. 311/2007 Sb., o jednacím �ádu pro insolven�ní �ízení a kterou se provád�jí n�která ustanovení insolven�ního zákona 
86 ZELENKA J. A KOL., Insolven�ní zákon – poznámkové vydání s d�vodovou zprávou a na�ízením Rady ES 1346/2000i, Praha, Linde a.s., 
str. 506 
87 TABB CH. J., The Law of Bankruptcy, Second Edition, New York, Foundation Press, 2009, str. 1121 
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13.4 Skupiny v��itel� v reorganizaci: 

 

V �lánku devátém této diplomové práce jsem se snažila poskytnout obecný náhled na 

postavení v��itel� podle druhu jejich pohledávek. Dovolím si p�ipomenout, že ur�itý druh 

pohledávky p�edstavuje r�zný nárok a je od n�j odvozeno odlišné postavení a zájmy v��itele.  

 

Nejen v konkursu ale i p�i reorganizaci mají nárok na uspokojení svých pohledávek nejen 

p�ihlášení v��itelé, ale též i v��itelé s pohledávkou za majetkovou podstatou a též i 

s pohledávkami jim na rove� postavenými. Insolven�ní zákon požaduje jednotlivé pohledávky 

rozd�lit do tzv. skupin pro ú�ely reorganiza�ního �ízení. Stejný požadavek má i slovenský 

zákon s tou výjimkou, že je navíc požadováno ješt� rozd�lení každé skupiny na podskupiny 

podle kritéria ekonomických zájm�, výšky, po�adí a zajišt�ní pohledávky.88To umožní 

p�esn�jší rozlišení jednotlivých v��itel� a ur�ení jejich individuální postavení. P�i �eské 

reorganizaci m�že jemn�jšího rozd�lení p�edkladatel plánu využít, jelikož takový postup není 

zakázán. Myslím, že v tomto ohledu je slovenský zákon propracovan�jší a InsZ by se mohl do 

budoucna inspirovat a zavést povinné rozd�lení v��itel� ješt� v jednotlivých skupinách.  

 

13.4.1 Rozd�lení v��itel� do skupin a kritéria jejich rozd�lení: 

 

Hlavními kritérii rozd�lení v��itel� do skupin je právní postavení a hospodá�ský zájem 

v��itele. Smyslem d�lení konkrétních v��itel� do skupin je ur�ení rozsahu uspokojení 

zjišt�ných pohledávek a hlasování v��itel� v té �i oné skupin�. To znamená, že rozd�lení 

v��itel� je podstatným faktorem ovliv�ujícím následné rozhodnutí o reorganiza�ním plánu, tj. 

jeho p�ijetí �i nep�ijetí. Jelikož každý v��itel má za dlužníkem individuáln� ur�enou 

pohledávku s r�znými parametry, jsou pak zájmy jednotlivých v��itel� r�znorodé a �asto 

protich�dné. Velmi jasným p�íkladem této heterogennosti nárok� v��itel� je postavení v��itel� 

zajišt�ných a nezajišt�ných. Zajišt�ní v��itelé mají zpravidla zájem na uspokojení své 

pohledávky za dlužníkem co nejd�íve a z majetku, jímž je jejich pohledávka zajišt�na. U nich 

lze nejpravd�podobn�ji o�ekávat bojkotování p�ijetí reorganiza�ního plánu. Jejich snaha bude 

obecn� sm��ovat k co nejrychlejšímu prodeji majetku, který nabízí protipól reorganizace, 

likvida�ní konkurs. Naopak nezajišt�ní v��itelé budou usilovat o sanaci úpadce a tím i možný 

p�íslib úhrady jejich nárok� v budoucnosti, jelikož p�i konkursu nebudou s nejvyšší 

                                                 
88 Srovnej s ust. § 137 zákona �. 7/2005 Zz., o konkurze a reštrukturalizácii 
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pravd�podobností jejich pohledávky ani �áste�n� uspokojeny, zejména pokud v�tšina 

dlužníkova majetku je zatížena zajiš�ovacími právy. Navíc n�kte�í nezajišt�ní v��itelé mohou 

sledovat jiný zám�r, než jen pouhé uspokojení své pohledávky. M�že se nap�íklad jednat o 

zam�stnance úpadce, kte�í usilují o zachování pracovních míst. Také je nutné si uv�domit, že 

v��itel s pohledávkou menší hodnoty nebude toliko zainteresován na dlouhodobém procesu 

reorganizace. Oproti tomu v��itelé s vysokými pohledávkami budou usilovat o reorganizaci a 

lze si proto p�edstavit, že menší v��itelé se nechají v�tšími v��iteli vyplatit anebo postoupí 

svou pohledávku v�tšímu v��iteli, �ím se sníží po�et v��itel� a následn� i po�et r�zných zájm� 

a zvýší se pravd�podobnost p�ijetí reorganiza�ního plánu a samotného úsp�šného prob�hnutí 

reorganizace. 

 

Z d�vodu r�znorodosti zájm� všech dlužníkových v��itel� je nutné, aby tuto skute�nost 

reorganiza�ní plán respektoval a správn� s ní i naložil. Proto nesmí nijak bezd�vodn� 

privilegovat jen ur�itou skupinu v��itel� a naopak diskriminovat n�které v��itele. Ovšem p�i 

dodržení zmín�ného principu je nutné dodržet i zásadu, aby reorganiza�ní plán nevedl 

k nep�im��enému a neospravedlnitelnému poškození v��itel� dlužníka tím, že by jejich 

pom�rné uspokojení bylo nižší, než kdyby úpadek dlužníka byl �ešen likvida�ním konkursem. 

 

Hlavními kritérii pro rozd�lení v��itel� do skupin je zachování zásad, aby se v��itelé jedné 

skupiny nacházeli v zásadn� stejném právním postavení a m�li identické hospodá�ské zájmy. 

Reorganiza�ní plán musí respektovat rozd�lení v��itel� do skupin a to v�etn� kritérií, podle 

nichž k takovému roz�len�ní došlo a musí obsahovat rozd�lení v��itel� i s jeho od�vodn�ním. 

Lze o�ekávat, že autor reorganiza�ního plánu vymezí skupiny v��itel� tak, aby se s tím 

souhlasili a následn� tak reorganiza�ní plán p�ijali. Po�et skupin v��itel� ur�ených 

reorganiza�ním plánem se bude významným zp�sobem m�nit podle toho, jaký konkrétní 

obsah bude plán mít v závislosti na zvolený zp�sob provedení reorganizace.89 

 

Insolven�ní zákon v ust. § 334 stanoví, že reorganizace se ú�astní nejen p�ihlášení v��itelé, ale 

dále i v��itelé s pohledávkami za majetkovou podstatou a v��itelé jim na rove� postavení. 

Rozt�íd�ní nositel� nárok� na majetek dlužníka je logické. Nebo� jak jsem uvedla shora v této 

práci, každý v��itel zaujímá odlišné postavení podle povahy své pohledávky, p�i�emž n�kte�í 

v��itelé jsou v zásadn� na stejné úrovni a lze od nich o�ekávat, že budou sledovat i stejný 

                                                 
89 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 765 
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anebo podobný zám�r a na stran� druhé, lze o�ekávat že takoví v��itelé budou podle stejného 

klí�e uspokojeni. Proto insolven�ní zákon požaduje zahrnutí takových v��itel� do jedné 

skupiny, respektive t�ídy, pro ú�ely projednání a hlasování o reorganiza�ním plánu. 

Rozd�lením a ur�ením jednotlivých nárok� podle jejich povahy, lze dosáhnout globáln� 

efektivního výsledku uspokojení v��itel�.90 Insolven�ní zákon dále demonstrativním vý�tem 

v ust. § 337 odst. 2 stanoví, že samostatnou skupinu tvo�í každý zajišt�ný v��itel, spole�níci a 

�lenové družstva a v��itelé, jejichž pohledávky nejsou reorganiza�ním plánem dot�eny. Podle 

povahy nárok� jednotlivých v��itel� je lze rozd�lit na: 

 

- (každý) zajišt�ný v��itel, 

- v��itelé obecní, 

- spole�níky a �leny dlužníka, 

- v��itelé s pohledávkou nedot�enou reorganiza�ním plánem. 

 

Autor reorganiza�ního plánu provede nejen rozd�lení v��itel� do konkrétních skupin, ale také 

musí od�vodnit, pro� a na základ� jakého klí�e tak u�inil. Insolven�ní soud obligatorn� 

posuzuje od�vodn�nost a vhodnost rozd�lení p�i schvalování reorganiza�ního plánu. 

P�edpokládám, že p�edkladatel plánu se bude také snažit vytvo�it jednotlivé skupiny podle 

zákonných možností tak, aby došlo k p�ijetí reorganiza�nímu plánu pot�ebnými v�tšinami. 

Obávám se, že bude velmi obtížné posoudit vhodnost vytvo�ení konkrétních množin v��itel� a 

jejich za�azení do nich, jelikož zákonné m��ítko zásadn� vhodného právního a ekonomického 

postavení není dostate�n� ur�ující a proto v tomto ohledu bude muset být p�edkladatel pe�livý 

a �ádn� od�vodnit klí�, podle n�hož postupoval. Nebo� tak, jak své požadavky InsZ nastavil, 

tak vytvo�il autorovi plánu zna�ný prostor pro manipulaci, aby dosáhnul kladného výsledku 

hlasování o reorganiza�ním plánu. Posouzení, zda jde o legitimní roz�len�ní pohledávek nebo 

zneužití, nebude jednoduché zvlášt� tam, kde p�jde o pohledávky stejné právní povahy 

(stejného po�adí), o nichž bude p�edkladatel plánu tvrdit, že mají podstatn� odlišnou 

ekonomickou povahu.91 

Dále p�edpokládám, že ve vztahu k r�znorodosti zájm� stoupající p�ímou úm�rou s po�tem 

jednotlivých skupin, se velcí v��itelé budou snažit vykoupit pohledávky menších v��itel�, aby 

tak zvýšení pravd�podobnosti p�ijetí reorganiza�ního plánu a prosazení svých postoj�.  

 

                                                 
90 TABB CH. J., The Law of Bankruptcy, Second Edition, New York, Foundation Press, 2009, str. 1150-1151 
91 RICHTER T., Reorganizace podle insolven�ního zákona – 2. �ást, Právní rozhledy 14/2008, 2008, Praha, str. 507 
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Pro p�ípad nesouhlasu v��itele se svým za�azením, m�že insolven�ní soud na návrh dot�eného 

v��itele rozhodnout o za�azení do jiné skupiny a to p�ed schválením reorganiza�ního plánu. 

Takové návrhy lze zejména o�ekávat u zajišt�ných a obecných v��itel�. Proti tomuto 

rozhodnutí insolven�ního soudu není odvolání p�ípustné.  

 

13.4.2 Zajišt�ný v��itel: 

 

Insolven�ní zákon reflektuje skute�nost, že nároky jednotlivých v��itel� se zajišt�nou 

pohledávkou jsou velmi r�znorodé a �asto navzájem protich�dné. Proto každý zajišt�ný 

v��itel reprezentuje samostatnou skupinu, s ur�itými výjimkami. V praxi to znamená ur�ité 

zjednodušení v tom, že opadá povinnost prokázat shodnost hospodá�ských zájm� v��itel� 

v rámci jedné skupiny. P�i�emž platí, že v rozsahu, v jakém zajišt�ná pohledávka p�evyšuje 

hodnotu zajišt�ní, se považuje za pohledávku za nezajišt�nou a v této �ásti bude v��itel 

zaujímat místo obecného v��itele. Lze o�ekávat, že zajišt�ný v��itel bude takovou skute�nost 

rozporovat a domáhat se p�íslušným návrhem o uznání celé své pohledávky za zajišt�nou a 

tím i za�azení pouze do skupiny v��itele se zajišt�nou pohledávkou.  

 

Z d�vodu správnosti ohodnocení pohledávky je p�edpokládáno, že autor reorganiza�ního 

plánu bude vycházet zejména z hodnot uvedených v ocen�ní provedeným znalcem 

ustanoveného na základ� ust. § 153 odst. 1 InsZ. Od ocen�ní provedeného znalcem se lze 

odchýlit za sou�asného zd�vodn�ní a výslovného upozorn�ní, že k odchýlení došlo.  

 

Obecn� lze p�edpokládat, že zajišt�ní v��itelé budou mít zájem na okamžitém zpen�žení 

majetku podléhajícího zajišt�ní, a�koli z hlediska všech v��itel� dlužníka by bylo ekonomicky 

efektivn�jší a spravedliv�jší podnik reorganizovat. Podle mého názoru, tato motivace bude 

podstatn� záviset na momentální ekonomické situaci trhu a státu, kde se podnik nachází, na 

stran� jedné a dále na dostatku likvidity, charakteru podnikatelského zám�ru a míry d�v�ry 

zajišt�ného v��itele, na stran� druhé. S ohledem na vývoj v posledních letech lze o�ekávat, že 

ve v�tšin� p�ípadech budou zajišt�ní v��itelé preferovat co nejrychlejší prodej majetku 

zatíženého zajišt�ním. Z�ejm� i proto p�iznává InsZ zajišt�nému v��iteli nejvýhodn�jší 

postavení spo�ívající v existenci v��itele jako jednotlivé skupiny p�i reorganizaci, mí�e jeho 

uspokojení a širokým spektrem oprávn�ní. Rozsah oprávn�ní zajišt�ného v��itele p�i 

reorganizaci je podrobn�ji rozveden níže v této diplomové práci. 
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Insolven�ní zákon považuje za zajišt�ného v��itele takového v��itele, jehož pohledávka je 

zajišt�na majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to právem zástavním, zadržovacím 

právem, omezením p�evodu nemovitosti, zajiš�ovacím p�evodem práva nebo postoupením 

pohledávky k zajišt�ní anebo obdobným právem podle zahrani�ní právní úpravy. 

K uspokojení jejich pohledávky dochází v rozsahu jejich zajišt�ní a to z výt�žku zpen�žení 

v�ci, práva nebo jiné majetkové hodnoty , jimž byla pohledávka zajišt�na. Pro po�adí 

uspokojení je ur�ující okamžik vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajišt�ní. V��itel se 

zajišt�nou pohledávkou bude v postavení samostatné v��itelské skupiny pouze do výše 

hodnoty jejího zajišt�ní, ve zbytku se pak bude jednat o pohledávku nezajišt�nou, která bude 

uspokojována pom�rn� v jedné skupin� spolu s ostatními obecnými pohledávkami jiných 

v��itel�.  

 

V rozhodnutí o �ešení úpadku dlužníka reorganizací insolven�ní soud dále rozhodne o 

ustanovení znalce za ú�elem majetkové podstaty. Významným proto bude znalecký posudek, 

podle n�hož má být zjišt�na skute�ná výše hodnoty zajišt�ní pohledávky v��itele a jež musí 

být podle insolven�ního zákona vypracován pro ú�ely zjišt�ní hodnoty majetku dot�eného 

uplatn�ným právem ze zajišt�ní. Zajišt�ní v��itelé se takové považují až do doby, než se na 

základ� znaleckého posudku ukáže opravdová hodnota jejich zajišt�ní. Je-li podle takovéhoto 

znaleckého posudku hodnota zajišt�ní nižší než výše p�ihlášené zajišt�né pohledávky, 

považuje se pohledávka za pohledávku nezajišt�nou. Tento fakt má dopad zejména p�i 

hlasování v��itel� nebo p�i uspokojování z výt�žku pro nezajišt�né v��itele.92  

 

Dalším oprávn�ním zajišt�ného v��itele je právo ud�lovat pokyny insolven�nímu správci p�i 

prodeji p�edm�tu zajišt�ní, jimiž je insolven�ní správce vázán. Pouze v p�ípad�, že 

insolven�ní správce bude schopen prodat p�edm�t zajišt�ní lépe, je oprávn�n pokyny 

zajišt�ných v��itel� ohledn� prodeje odmítnout. 

 

Jak jsem již uvedla shora, každý zajišt�ný v��itel tvo�í ex lege  samostatnou v��itelskou 

skupinu a to znamená, že každý zajišt�ný v��itel bude automaticky v postavení individuální 

v��itelské skupiny bez ohledu na shodnost jeho hospodá�ských zájm� s hospodá�skými zájmy 

ostatních v��itel� téže skupiny. Jedinou výjimkou bude postavení zajišt�ných v��itel� 

v syndikovaných úv�rech, kdy na základ� jejich dohody je na v��itelské stran� více subjekt� 

                                                 
92 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 404 – 405 
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se stejným po�adím zajišt�ného práva, bude nutné všechny takové v��itele za�adit to jediné a 

téže skupiny.93 

 

13.4.3 Obecní v��itelé: 

 

Na základ� požadavku InsZ., aby se v jedné skupin� nacházeli v��itelé se zásadn� shodným 

právním postavením a se zásadn� shodnými hospodá�skými zájmy, lze usuzovat, že obecní 

v��itelé budou zahrnuti do jedné skupiny. Insolven�ní zákon ovšem neodpovídá jednozna�n� 

na otázku, zda lze obecné v��itele rozd�lit i do více skupin. Autor reorganiza�ního plánu tak 

bude muset vycházet ze shora uvedených požadavk� InsZ v kombinaci s dalším požadavkem, 

aby jím provedené rozd�lení bylo od�vodn�né a vhodné. Práv� zde lze též uvažovat, že v��itel 

za�azený do skupiny v��itel� s obecnou pohledávkou bude své za�azení rozporovat návrhem 

podaným u insolven�ního soudu, nej�ast�ji se z�ejm� bude jednat o subjekt, jež bude tvrdit, že 

jeho pohledávka je v��i úpadci zajišt�ná.  

 

V p�ípad� obecných v��itel� se práv� zde nejvíce uplat�uje zásada rovnocenného postavení 

s ostatními v��iteli tzv. pari passu  a zásada pom�rného uspokojení v��itel� par conditio 

creditorium. Jak jsem již uvedla v �lánku 3 mé práce, �eské právo dále rozlišuje mezi 

jednotlivými možnými skupinami obecných v��itel�. Je nutné si uv�domit, že obecný v��itel 

bude uspokojen následn� až po zaplacení pohledávek v��itel� s pohledávkami za majetkovou 

podstatou a jim na rove� postavených a pohledávek zajišt�ných v��itel�. P�i�emž lze 

p�edpokládat, že u podnik� budou tvo�it nejpo�etn�jší množinu zajišt�ní v��itelé, tj. bankovní 

a jiné finan�ní instituce, které si zajišt�ním chrání návratnost poskytnutých platebních 

prost�edk� poskytnutých skrze obchodní a investi�ní úv�ry. Proto je velmi pravd�podobné, že 

na obecné v��itele zbude jen velmi malá �ást z majetkové podstaty, jestli v�bec n�jaká. To 

m�že být jedním z d�vodem, pro� n�kte�í obecní v��itelé mohou být motivovaní se 

insolven�nímu �ízení vyhnout a uspokojit svou pohledávku jinak. Tím, že obecní v��itelé 

nejsou obligatorn� dále klasifikováni a pom�rn� uspokojeni uvnit� t�chto podskupin o to v�tší 

m�že být zám�r takového v��itele se uspokojit individuálním postupem.   

 

 

                                                 
93 HOLE�EK J., Postavení finan�ních institucí v novém insolven�ním zákon� v kontextu úpravy komunitárního práva, Praha, 2009, Linde, 
a.s., str. 159 
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13.4.4 Spole�níci a �lenové družstva: 

 

P�i reorganizaci jsou za v��itele dlužníka považováni i spole�níci a �lenové družstva s tím, že 

výše jejich pohledávky založené jejich ú�astí ve spole�nosti nebo družstvu jsou rovny nule. 

To však neplatí, je-li d�vodem úpadku p�edlužení (v takovém p�ípad� je nereálné, aby se 

p�vodní právo mohlo v budoucnosti obnovit).94 A�koli je výše jejich pohledávky rovna nule, 

jejich hlasovací práva o reorganiza�ním plánu v rámci jednotlivých skupin tím nejsou 

dot�ena. 

 

13.4.5 V��itelé jejich pohledávka není reorganiza�ním plánem dot�ena: 

 

Za nedot�ené v��itele jsou považováni v��itelé s pohledávkou, jejíž výše, splatnost a jiné 

vlastnosti nejsou dot�eny reorganiza�ním plánem, p�i�emž takovou pohledávku m�že její 

v��itel uznat svým písemným prohlášením. Pohledávka nedot�ená reorganizací je i taková, 

kde je dlužník sice v prodlení a jeho vinou došlo ke ztrát� sjednané výhody splátek, avšak 

reorganiza�ní plán stanoví splatnost stejn�, jako p�ed prodlením, nebo nem�ní žádná další 

práva spojená s pohledávkou s výjimkou práv v��itele spojených s ú�inky zahájení 

insolven�ního �ízení nebo s již nastalým prodlením dlužníka, nebo ur�í, že všechny platby 

v prodlení budou uhrazeny ihned po ú�innosti reorganiza�ního plánu.95  

 

Primárním ú�elem existence tohoto druhu skupiny v��itel� je pravidlo, že u nich se 

automaticky ze zákona presumuje, že jejich skupina reorganiza�ní plán p�ijala, což platí i u 

jejích jednotlivých v��itel�.  

 

13.5 Projednání a p�ijetí reorganiza�ního plánu: 

 

Po získání informací o zamýšleném postupu na základ� reorganiza�ního plánu, jež v��itelé 

nabyli ze zprávy o reorganiza�ním plánu; následuje fáze jeho samotného projednání a p�ijetí 

potažmo nep�ijetí. V této �ásti �ízení se op�t projevuje silné postavení v��itel� jako hlavních 

hybatel� celého procesu a práv� proto zde disponují s nejvíce oprávn�ními, v porovnání 

s ostatními možnými zp�soby �ešení úpadku dlužníka.  

 

                                                 
94 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 335-336 
95 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 337 – 338 
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Mimo skupiny zajišt�ných v��itel�, je p�ijetí rozhodnutí v rámci každé skupiny založeno na 

rozhodnutí prosté v�tšiny všech jejích �len� per capitum a dále prosté v�tšiny podle 

jmenovitých hodnot jejich pohledávek. V rámci skupiny spole�ník� je prostá v�tšina 

odvozena nikoli podle jmenovitých hodnot jejich pohledávek, ale podle podílu na základním 

kapitálu spole�nosti, jež sou�asn� musí dosahovat minimáln� 2/3 výše základního kapitálu. 

P�i�emž podle názoru Vrchního soudu v Praze vyjád�eného v Usnesení Vrchního soudu 

v Praze ze dne 28.07. 2009, spis. zn. KSCB 28 INS 2880/2008, 1 VSPH 343/2009-B-103, 

pojem ,,celkové jmenovité hodnoty pohledávek“ je nutné vykládat tak, že jde o celkovou 

jmenovitou hodnotu pohledávek za�azených do téže skupiny po ode�tení pohledávek, u nichž 

nebyl ukon�en inciden�ní spor nebo podmín�ných pohledávek, kterým nebylo umožn�no 

hlasovat podle InsZ. 

 

Reorganiza�ní plán je p�ijímán na sch�zi v��itel� svolané insolven�ním soudem. Je ovšem 

možné, aby v��itelé hlasovali mimo sch�zi v��itel� za spln�ní zákonných podmínek. 

Insolven�ní soud sch�zi nesvolá, p�ípadn� ji zruší, pokud mimo sch�zi hlasovala o p�ijetí 

reorganiza�ního plánu každá skupina v��itel� v n�m stanovená anebo se reorganiza�ní plán 

považuje za p�ijatý i bez hlasování. Pokud bylo v��itel�m umožn�no se seznámit 

s informacemi odpovídajícími svým rozsahem a obsahem údaj�m obsaženým ve zpráv� o 

reorganiza�ním plánu, mohou v��itelé o jeho p�ijetí hlasovat ješt� p�ed samotným podáním 

insolven�ního návrhu, potažmo podáním návrhu na povolení reorganizace. V daném p�ípad� 

se nej�ast�ji bude jednat o tzv. p�edjednanou reorganizaci, jejíž jednou z výhod je práv� 

urychlení celého procesu a p�ekonání kvantitativního testu p�edpokladu reorganizace. Mimo 

sch�zi mohou v��itelé hlasovat pouze písemnou formou prost�ednictvím tzv. hlasovacího 

lístku, jehož náležitosti stanoví provád�cí p�edpis,96 s ú�edn� ov��eným podpisem hlasujícího 

subjektu a jeho nepochybným projevem v�le sm��ujícím k p�ijetí nebo nep�ijetí 

reorganiza�ního plánu. Hlasovací lístek obsahující všechny zákonné náležitosti musí být 

insolven�nímu soudu doru�en nejpozd�ji v den p�edcházející sch�zi v��itel�. Pokud v��itelé 

hlasují mimo sch�zi ješt� p�ed zahájením insolven�ního �ízení, musí být hlasovací lístek 

doru�en dlužníku nejpozd�ji v den lh�ty, kterou dlužník za tímto ú�elem stanovil a �ádn� 

svým v��itel�m písemn� oznámil a jež musí být delší jak 15 dn�.    

  

                                                 
96 vyhláška �. 311/2007 Sb., o jednacím �ádu pro insolven�ní �ízení a kterou se provád�jí n�která ustanovení insolven�ního zákona 
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Výsledky hlasování mimo sch�zi se p�i�tou k výsledk�m hlasování dosaženého na �ádn� 

svolané sch�zi v��itel�. Pokud bude zjišt�n rozpor mezi hlasováním dosaženým mimo sch�zi 

v��itel�m a na sch�zi, pak rozhodujícím pro ur�ení postoje takového v��itele bude hlasování 

na sch�zi.  

 

Modelov� si lze p�edstavit tyto dv� situace. Prvá, p�i níž probíhá reorganiza�ní �ízení 

s podporou všech dlužníkových v��itel�, kte�í jsou p�esv�d�eni o existenci tzv. going concern 

hodnoty podniku, kdy bude s ohledem na zájmy v��itel� tuto hodnotu realizovat skrze 

strukturální zm�ny úpadce a jeho vedení, za sou�asného zachování provozu 

podniku.V druhém p�ípad� reorganiza�ní �ízení není op�eno o spole�nou v�li všech v��itel�.  

 

Po hlasování o reorganiza�ním plánu nastupuje fáze, kdy o n�m rozhoduje insolven�ní soud. 

Insolven�ní soud plní funkci ur�itého posledního korektivu (nikoli jen) spole�né v�le v��itel�, 

jelikož insolven�nímu soudu je dán zna�n� široký prostor a pravomoci pro prosazení 

reorganiza�ního plánu i p�es odpor v�tšiny v��itel�, jak vysv�tlím v následujících dvou 

pododstavcích. 

 

13.5.1 Reorganizace schválená všemi skupinami v��itel�: 

 

Reorganiza�ní plán schválený všemi skupinami v��itel� posuzuje insolven�ní soud podle ust. 

§ 348 odst. 1 InsZ a schválí jej pokud jsou sou�asn� spln�ny níže uvedené podmínky a 

vlastnosti reorganiza�ního plánu: 

 

• Soulad s insolven�ním zákonem a ostatními právními p�edpisy – primárn� insolven�ní 

soud posuzuje otázku legality reorganiza�ního plánu, p�i�emž ve vztahu k InsZ bude 

p�edevším zkoumat respektování zásad insolven�ního zákona vyjád�ených v ust. § 5 

InsZ, rozd�lení v��itel� do skupin, rovný p�ístup k v��itel�m za�azeným v rámci jedné 

skupiny a jejich pom�rné uspokojení a respektování zákazu sm��ujícího v��i 

dot�eným subjekt�m, aby nevyvíjeli �innosti sm��ující k odmítnutí nebo p�ijetí 

reorganiza�ního plánu.97  

 

                                                 
97 . KOZÁK J., BUDÍN P., DADAM A., PACHL L., Insolven�ní zákon a p�edpisy související, Na�ízení Rady (ES)o úpadkovém �ízení, 
Komentá�. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 468 
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• Poctivý zám�r se z�etelem ke všem okolnostem – poctivost zám�ru sledovaného 

reorganiza�ním plánem je posuzována již ve stadiu rozhodnutí o povolení 

reorganizace, p�i�emž InsZ v ust. § 326 odst. 2 demonstrativn� uvádí, co je 

považováno za nepoctivý zám�r. O nepoctivý zám�r se jedná zejména tehdy, pokud 

ohledn� úpadce, jeho zákonného zástupce, statutárního orgánu nebo �lena statutárního 

orgánu; probíhalo v posledních p�ti letech insolven�ní �ízení nebo jiné �ízení �ešící 

jeho úpadek, nebo prob�hlo trestní �ízení, jež skon�ilo pravomocným odsouzením 

tohoto subjektu pro trestný �in majetkové nebo hospodá�ské povahy. Toto ustanovení 

z�ejm� sm��uje proti dlužníkovi, jelikož tyto d�vody mají smysl jen tehdy, pokud o 

reorganizaci usiluje práv� úpadce.  

 

• Každá skupina v��itel� jej p�ijala anebo je u ní presumovaný souhlas – zde insolven�ní 

soud zkoumá p�edevším to, zda hlasování prob�hlo �ádným a zákonným zp�sobem a 

dále u v��itel�, kde je jejich souhlas dán na základ� zákonné fikce, se skute�n� jednalo 

o takového v��itele. 

 

• Tzv. test nejlepšího zájmu každého v��itele – test nejlepšího zájmu každého v��itele 

doslova podle InsZ znamená, že každý v��itel získá pln�ní, jehož celková sou�asná 

hodnota je ke dni ú�innosti reorganiza�ního plánu stejná nebo vyšší než hodnota 

pln�ní, které by z�ejm� obdržel, kdyby dlužník�v úpadek byl �ešen konkursem, ledaže 

by p�ijímající v��itel souhlasil s nižším pln�ním. Toto m��ítko z�ejm� vychází z anglo-

saského pojetí úpadkového práva, kde bývá nazýván jako best interest test a vyjad�uje 

požadavek, aby každý v��itel byl na základ� pln�ní p�i reorganizaci podniku 

uspokojen více anebo shodn� v porovnání s pln�ním obdrženým na základ� konkursu, 

pokud s tím on sám výslovn� nevyjád�il souhlas.98 P�i porovnání míry uspokojení 

v reorganizaci a v konkursu m�že insolven�ní soud vycházet z posudku 

vypracovaného znalcem ustanoveným na základ� ust. § 153 InsZ. Z ohodnocení 

majetku za�azeného do majetkové podstaty lze odhadnout i potencionální míru 

uspokojení v p�ípad� konkursu. Souhlas konkrétního v��itele s nižším uspokojením 

nesmí narušit spravedlivé a rovné uspokojení v rámci své skupiny a proto musí být 

za�azen do zvláštní skupiny.99 Osobn� si také myslím, že práv� zde bude také kladen 

                                                 
98 FINCH Vanessa, Corporate Insolvency Law, Perspectives and principles, 2. vydání, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, str. 
279 
99 KOZÁK J., BUDÍN P., DADAM A., PACHL L., Insolven�ní zákon a p�edpisy související, Na�ízení Rady (ES)o úpadkovém �ízení, 
Komentá�. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 469 
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d�raz na kvality insolven�ního soudce, který by m�l dosahovat vysoké míry 

zkušeností a znalosti nejen insolven�ního práva, ale též i obchodního práva a 

ekonomického prost�edí.  

 

• Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na rove� postavené byly 

uhrazeny, anebo mají být uhrazeny ihned poté, co reorganiza�ní plán nabude ú�innosti 

– jedná se o pohledávky, které nejsou dot�eny reorganiza�ním plánem u nichž je sice 

automaticky ex lege presumován souhlas s reorganiza�ním plánem, ovšem to je 

,,vykoupeno“ práv� požadavkem, že tyto pohledávky budou uhrazeny p�ed ú�inností 

reorganiza�ního plánu anebo ihned po jejím nabytí.  

 

13.5.2 Reorganizace neschválená všemi skupinami v��itel�: 

 

Všeobecn� by m�la být reorganizace založena na vzájemném souhlasu v�tšiny v��itel� úpadce 

(v ideálním p�ípad� všech jeho v��itel�). Pokud by ovšem byla omezena jen na tyto p�ípady 

spl�ující kvalitativní p�edpoklady její p�ípustnosti, zabránilo by se tím reorganizování 

podnik� t�ch úpadc�, u n�hož je to pro jeho velikost z všeobecného spole�enského zájmu 

vhodné a efektivní, a který disponuje ur�itou hodnotou tzv. going concern, o níž jsem 

hovo�ila shora. Proto InsZ zákon umož�uje insolven�nímu soudu povolit tzv. nekonsensuální 

reorganizaci u t�ch dlužník�, kte�í nemají podporu v�tšiny svých v��itel� a v nejkrajn�jším 

p�ípad� žádného z nich.100 Dalším zám�rem této úpravy, kdy jsou de facto suspendována 

práva v��itel�, je p�ekonání možných ú�elných obstrukcí v��itel�, které mohou pramenit 

z mnoha situací a zám�r�. Na druhou stranu, jak vysv�tlím podrobn�ji níže, insolven�ní 

soudce p�i povolování takové reorganizace bude muset zohlednit nebezpe�í a k�ehkost její 

realizace. Jelikož pokud není reorganizace úpadce podporována v��iteli a zejména t�mi 

nejv�tšími, lze st�ží uvažovat o tom, že by byla úsp�šn� dovršena a ,,nespadla“ do �ízení 

konkursního. 

 

Pokud pot�ebné v�tšiny v��itel� vyjád�í nesouhlas s p�edloženým reorganiza�ním plánem, 

jeho autor má bu
 možnost jej zm�nit ve smyslu ust. § 350 odst. 3 InsZ a p�edložit v��itel�m 

k novému hlasování, nebo jej rovnou p�edloží insolven�nímu soudu ke schválení. Insolven�ní 

soud m�že takový reorganiza�ní plán schválit pouze za spln�ní kumulativních podmínek 

                                                 
100 TABB CH. J., The Law of Bankruptcy, Second Edition, New York, Foundation Press, 2009, str. 1150-1151 
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stanovených v ust. § 348 odst. 1 InsZ, kterým byla v�nován p�edchozí bod tohoto �lánku, a 

dále níže uvedených podmínek v ust. § 348 odst. 2 a § 349 InsZ, jež musí být dány sou�asn� a 

svojí podstatou vedou k nahrazení souhlasu skupiny v��itel� insolven�ním soudem: 

 

• Reorganiza�ní plán p�ijala alespo� jedna skupina v��itel� v n�m uvedených, 

s výjimkou skupiny tvo�enou spole�níky a �leny úpadce. Je nutné zd�raznit, že dále se 

nebude jednat o v��itele s nedot�enými pohledávkami, nebo� InsZ výslovn� požaduje, 

aby se jednalo o takovou skupinu, která reorganiza�ní plán p�ijala, nikoli u níž je to 

presumováno.101  

 

• Zjišt�né pohledávky v��itel� nacházející se v nesouhlasící skupin� budou uspokojeny 

stejnou m�rou, tzn. že bude zajišt�na rovnost zacházení s nimi, jak vyplývá ze 

samotných obecných zásad insolven�ního �ízení podle ust. § 5 InsZ. 

 

• S ohledem na všechny okolnosti, bude možné d�vodn� p�edpokládat, že schválení a 

uskute�n�ní reorganiza�ního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho 

likvidaci, pokud by nebyla likvidace p�edpokládána reorganiza�ním plánem.    

 

• Poslední podmínkou je spravedlnost reorganiza�ního plánu k nesouhlasícímu v��iteli. 

Insolven�ní zákon vysloven� rozlišuje mezi v��iteli zajišt�nými a obecnými a pro 

jednotlivé skupiny definuje jednozna�nou hodnotu pln�ní, kterou je možné prohlásit 

za spravedlivou. Skupin� zajišt�ných v��itel� tak insolven�ní soud m�že ur�it jiné 

nežli p�vodní zajišt�ní a u každé skupiny nezajišt�ných v��itel�, je jako m��ítko dána 

hodnota budoucího pln�ní na základ� reorganiza�ního plánu.102 

 

Podle InsZ je reorganiza�ní plán ve vztahu k  zajišt�ným v��itel�m považován za 

spravedlivý pokud vedle shora uvedených obecných podmínek mají tito v��itelé získat 

k zajišt�ní své pohledávky stejný �i obdobný druh zajišt�ní, v témže po�adí, ke 

stejnému nebo obdobnému majetku úpadce, p�ípadn� k jeho jinému majetku nejmén� 

stejné hodnoty, stanovené ke dni ú�innosti plánu; a sou�asn� tito v��itelé mají obdržet 

pln�ní, jehož sou�asná hodnota ke dni ú�innosti plánu se bude rovnat nejmén� hodnot� 

zajišt�ní stanovené ve znaleckém posudku sestaveného podle ust. § 153 a 

                                                 
101 RICHTER T., Reorganizace podle insolven�ního zákona – 2. �ást, Právní rozhledy 14/2008, 2008, Praha, str. 507 
102 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 780-781 
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následujících ustanovení InsZ. V této otázce bude zejména d�ležitá nejen odborná 

znalost insolven�ního soudce, ale zejména kvalita a vysoká d�v�ryhodnost znalce 

sestavujícího posudek, který bude pln� odpovídat skute�nému stavu.  

 

V p�ípad� nezajišt�ných v��itel� InsZ stanoví, že reorganiza�ní plán je spravedlivý 

pokud krom� dodržení obecných podmínek každý v��itel takové skupiny získá pln�ní, 

jehož sou�asná hodnota ke dni ú�innosti plánu není nižší než jmenovitá hodnota jeho 

zjišt�né pohledávky s úrokem ke dni ú�innosti plánu; nebo žádný z v��itel� této 

skupiny neobdrží žádné pln�ní. Tyto dv� podmínky u nezajišt�ných v��itel� jsou 

alternativní a jinými slovy znamenají, že a�koli není dán souhlas skupiny 

nezajišt�ných v��itel�, nahradí ho svým souhlasem insolven�ního soudu, jestliže 

každý �len této skupiny obdrží pln�ní v plné výši svojí pohledávky nebo naopak 

nikomu z nich nebude nic zaplaceno. Zárove�, uspokojení nezajišt�ných pohledávek 

m�že být nižší.103 

 

U spole�ník� a �len� úpadce je plán spravedlivý, pokud po skon�ení reorganizace 

obdrží minimáln� takové pln�ní, jež by obdrželi p�i konkursním �ízení. P�itom, tímto 

pln�ním m�že být i nula, nebo� InsZ výslovn� v ust. § 335 odst. 2 stanoví, že výše 

pohledávky vyplývající z ú�asti spole�níka nebo �lena dlužníka je rovna nule.  

 

13.5.3 Odvolání proti rozhodnutí o schválení reorganiza�ního plánu: 

 

Insolven�ní zákon nesouhlasícím v��itel�m poskytuje prost�edek obrany proti rozhodnutí 

insolven�ního soudu, které nahrazuje jejich souhlas s plánem, jímž je odvolání. Aktivn� 

legitimováni k podání odvolání jsou pouze v��itelé, kte�í hlasovali pro odmítnutí plánu.  

 

13.6 Zm�na reorganiza�ního plánu p�edkládaného ke schválení:  

 

Autorovi reorganiza�ního plánu je umožn�no plán kdykoli dopl�ovat a m�nit v pr�b�hu b�hu 

lh�ty 120 dn� pro jeho sestavení a to zpravidla podle stavu jeho projednávání s v��iteli, jakož 

i podle aktuální situace v dlužníkov� podniku �i na trhu. Dopln�ný anebo zm�n�ný 

insolven�ní plán je nutné op�t zve�ejnit v insolven�ním rejst�íku nejpozd�ji t�ch 15 dn� p�ed 

                                                 
103 KOZÁK J., BUDÍN P., DADAM A., PACHL L., Insolven�ní zákon a p�edpisy související, Na�ízení Rady (ES)o úpadkovém �ízení, 
Komentá�. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 471 
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dnem konání sch�ze v��itel�.  V��itelé pak jednají a hlasují o celé nov�jší dopln�né verzi.104 

Je logické, že sou�asn� s pozm�n�ným zn�ním plánu musí autor dále p�edložit aktualizovanou 

verzi zprávy o reorganiza�ním plánu. Zárove� je nutné dodržet zákonný požadavek, aby se 

v��itelská sch�ze, na níž se má o nové verzi plánu hlasovat, konala minimáln� 15 dn� po té, 

kdy v��itelé dostanou prost�ednictvím insolven�ního rejst�íku k dispozici aktuální zn�ní 

zm�n�ného plánu, jelikož jim musí být zachován prostor pro dostate�né seznámení se s ním. 

Pokud by nebyla dodržena lh�ta 15 dn�, insolven�ní soud svolanou sch�zi v��itel� zruší, 

respektive odro�í na jiný den, tak aby byla zákonná lh�ta dodržena.105 

 

13.7 Zamítnutí reorganiza�ního plánu:  

 

Insolven�ní soud usnesením reorganiza�ní plán zamítne, pokud nejsou spln�ny podmínky pro 

jeho schválení. Proti  tomuto rozhodnutí je p�ípustné odvolání, k n�muž jsou aktivn� 

legitimování dlužník a v��itelé, kte�í hlasovali pro p�ijetí plánu. A�koli byl reorganiza�ní plán 

zamítnut, je jeho p�edkladateli dána možnost jej opakovan� podat v pozm�n�ném zn�ní anebo 

znovu o tom samém plánu jednat s v��iteli, to do uplynutí lh�ty 120 dn� pro jeho sestavení. 

Insolven�ní soud m�že lh�tu k opakovanému p�edložení plánu prodloužit ve svém rozhodnutí 

o zamítnutí a to tak, aby konec lh�ty nep�ekro�il maximální limit daný ust. § 339 odst. 1 InsZ, 

tj. 240 dn� celkem. P�i rozhodnutí o prodloužení lh�ty by m�l být insolven�ní soud opatrný, 

nebo� neúm�rné prodloužení lh�ty k p�edložení plánu bude zna�n� neekonomické a povede k 

právní nejistot� ú�astník� �ízení.106 Podle mého názoru celkové prodlužování insolven�ního 

�ízení samotného také vede ke snižování hodnoty podniku na trhu a ned�v��e potencionálních 

investor�, kte�í by mohli úpadci pomoci p�eklenout krizové období a s tím je spojen další 

d�sledek spo�ívající v nadbyte�ném nar�stání náklad� insolven�ního �ízení.  

 

13.8 Ú�inky schváleného reorganiza�ního plánu: 

 

Nabytím ú�innosti plánu se celé insolven�ní �ízení posouvá do dalšího stadia, které souvisí 

s pln�ním plánu. Právních ú�ink� nabývá reorganiza�ní plán nabytím právní moci rozhodnutí 

insolven�ního soudu o jeho schválení, nestanoví-li p�edm�tné rozhodnutí nebo reorganiza�ní 

                                                 
104 ZELENKA J. A KOL., Insolven�ní zákon – poznámkové vydání s d�vodovou zprávou a na�ízením Rady ES 1346/2000, Praha, Linde a.s., 
str. 517 
105 KOZÁK J., BUDÍN P., DADAM A., PACHL L., Insolven�ní zákon a p�edpisy související, Na�ízení Rady (ES)o úpadkovém �ízení, 
Komentá�. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 473 
106 KOZÁK J., BUDÍN P., DADAM A., PACHL L., Insolven�ní zákon a p�edpisy související, Na�ízení Rady (ES)o úpadkovém �ízení, 
Komentá�. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 474 
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plán den pozd�jší. Posunutí data ú�innosti je dáno p�edevším proto, že v praxi bude plán 

splnitelný za r�znorodých podmínek. Pro urychlení procesu je vhodné umožnit odložit jeho 

ú�innost.  

 

Nejvýznamn�jší ú�inky reorganiza�ního plánu jsou upraveny v ust. §352 až 361 InsZ a jedná 

se zejména o: 

 

• Primárním ú�inkem je, že rozhodnutí o schválení plánu je závazné pro všechny 

ú�astníky insolven�ního �ízení jakož i pro t�etí osoby, jejichž práva a povinnosti jsou 

plánem dot�eny. Jakékoli odchylky od reorganiza�ního plánu mohou být provedeny 

pouze skrze �ádnou zm�nu plánu.  

 

• Dlužník op�t disponuje v zásad� plným dispozi�ním oprávn�ním k nakládání 

s majetkovou podstatou, jestliže reorganiza�ní plán nestanoví n�co jiného. Dispozi�ní 

oprávn�ní dlužníka m�že být plánem omezeno ve prosp�ch t�etí osoby, konkrétn� se 

bude jednat o insolven�ního správce anebo n�kterého v��itele úpadce.107 Domnívám 

se, že rozsah dlužníkových oprávn�ní bude záviset na mí�e d�v�ry v��itel� k jeho 

osob� a jeho schopnosti úsp�šn� plnit jednotlivé body reorganiza�ního plánu. Proto 

nadále m�že být dlužníkovo jednání ve vztahu k majetkové podstat� limitováno 

povinným souhlasem v��itelského výboru.  

 

• Ostatní omezení práv ú�astník� vzniklá b�hem insolven�ního �ízení také logicky 

zanikají, protože ve fázi realizace reorganiza�ního plánu postrádají sv�j p�vodní 

význam a jediná možná omezení tak m�že stanovit plán samotný nebo zákon. 

 

• Výkon funkce valné hromady nebo �lenské sch�ze pozastavený od ú�innosti 

rozhodnutí soudu o povolení reorganizace je obnoven, pokud není v reorganiza�ním 

plánu ur�eno jinak. Jestliže reorganiza�ní plán nep�ipustí, aby spole�níci nebo 

�lenové družstva byli oprávn�ni vykonávat hlasovací práva plynoucí z vlastnictví 

podíl� na dlužníkovi v p�vodním rozsahu,  platí, že výkon t�chto práv jsou oprávn�ny 

provád�t pouze osoby ur�ené v plánu a to za zde ur�ených podmínek.  

 

                                                 
107 ZELENKA J. A KOL., Insolven�ní zákon – poznámkové vydání s d�vodovou zprávou a na�ízením Rady ES 1346/2000, Praha, Linde a.s., 
str. 521 
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• Podle reorganiza�ního plánu jsou také zm�n�ny zakladatelské dokumenty a další 

vnit�ní dokumenty úpadce. Provedené zm�ny musí být zapsány do obchodního 

rejst�íku, nové zn�ní dokument� uloženo do sbírky listin. Vedle zm�ny údaj� 

v obchodním rejst�íku, je plán právním titulem také pro zápisy relevantních zm�n do 

jiného rejst�íku, katastru nemovitostí a jiných seznam� podle zvláštních právních 

p�edpis�. Reorganiza�ní plán tak nahrazuje projevy v�le ú�astník� k ur�itému 

právnímu jednání, p�i�emž plán musí obsahovat všechny podstatné zákonné 

náležitosti konkrétního právního úkonu.  

 

• Všechna práva v��itel� a t�etích osob k majetku �ádn� zahrnutému do majetkové 

podstaty úpadce zanikají ke dni ú�inností plánu a dochází ke vzniku nových práv 

v��itel� a t�etích osob uvedených v reorganiza�ním plánu, pokud plán nebo 

insolven�ní zákon výslovn� neuvede n�co jiného, jak stanoví ust. 356 odst. 2 InsZ. Ve 

své podstat� se jedná o nahrazení dosavadních závazk� dlužníka, pro které bylo 

iniciováno insolven�ní �ízení, závazky novými uvedenými v plánu a to  p�i 

sou�asném zániku stávajících závazk�. Reorganiza�ní plán je možné ozna�it za sui 

generis dohodu podle ust. § 570 zákona �. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník. V p�ípad� 

zajišt�ní m�že plán sice zm�nit zp�sob zajišt�ní, ale nesmí zm�nit jeho kvalitu ani 

rozsah.108 Pouze ta práva v��itel�, která sm��ují proti spoludlužník�m úpadce a také 

osobám, jejichž majetek zajiš�uje pohledávky v��i dlužníkovi; z�stávají ú�inností 

plánu nedot�ena.109 P�i podrobn�jším rozboru je patrné, že toto ustanovení postihuje 

nejen p�ihlášené v��itele úpadce, ale i osoby, které svá práva do insolven�ního �ízení 

v�bec nep�ihlašují. Jako p�íklad lze uvést osoby oprávn�né z v�cných b�emen. 

Nemyslím si, že ú�inky reorganiza�ního plánu by m�ly být až natolik široký dosah, 

aby narušovali práva subjekt�, kte�í se pro charakter svého práva nemohou 

insolven�ního �ízení ú�astnit. Proto záv�r, že úpln� všechna práva t�etích osob 

k majetku zahrnutému do majetkové podstaty zanikají ú�innosti plánu, není zcela 

správný. Insolven�ní zákon nem�že p�esahovat svojí p�sobnost a narušovat 

soukromoprávní vztahy, jež s insolven�ním �ízením nemají žádnou spojitost. 

Akceptovat opa�nou myšlenku by bylo naprosto nep�ijatelné. To by pak znamenalo, 

že nap�íklad subjektu oprávn�nému z titulu v�cného b�emena k ur�itému právnímu 

                                                 
108 KOZÁK J., BUDÍN P., DADAM A., PACHL L., Insolven�ní zákon a p�edpisy související, Na�ízení Rady (ES)o úpadkovém �ízení, 
Komentá�. Praha: ASPI, a.s., 2008, STR. 480 
109 ZELENKA J. A KOL., Insolven�ní zákon – poznámkové vydání s d�vodovou zprávou a na�ízením Rady ES 1346/2000, Praha, Linde a.s., 
str. 524 - 525 



 - 87 - 

stavu anebo ur�ité �innosti, by toto právo ú�inností plánu bez dalšího zaniklo. Tím by 

byl naprosto narušen právní princip jistoty a ochrany soukromoprávních vztah�. Proto 

by se tento ú�inek m�l vztahovat pouze na subjekty, které mohou svá práva uplatit 

v insolven�ním �ízení. Stejný názor zaujímá odborná ve�ejnost, jež tento dot�ené 

subjekty dopl�uje ješt� o ty subjekty, kte�í s tímto ú�inkem vyslovili sv�j souhlas a 

dále ty jejichž právnímu úkony jímž nabyli práva k majetku v majetkové podstat�, 

bylo úsp�šn� odporováno podle insolven�ního zákona.110 Komentá�e insolven�ního 

zákona ohledn� této otázky ml�í. 

 

Reorganiza�ní plán Družstva Mirotice stanovil, že dlužník bude plnit, mimo 

reorganiza�ní plán v pr�b�hu jeho pln�ní a po skon�ení reorganizace, i v��itel� 

nep�ihlášeným do insolven�ního �ízení. Dlužník s t�mito v��iteli uzav�el dohody o 

splacení jejich pohledávek p�ed zahájením insolven�ního �ízení a jejich pohledávky 

tak byly vylou�eny z obecného pravidla zániku práv s ú�inností plánu. D�vodem 

z�ejm� bylo zachování a udržení vztah� s obchodními partnery, kte�í sice z n�jaké 

p�í�iny nep�ihlásili své pohledávky do �ízení, ale jejich spolupráce s dlužníkem by 

významná pro jeho budoucí existenci.  

 

• Ú�inností reorganiza�ního plánu dále zanikají pohledávky, jež nejsou v pr�b�hu 

insolven�ního �ízení uspokojovány podle ust. § 170 InsZ. Jedná se o pohledávky 

vylou�ené z uspokojení v rámci insolven�ního �ízení. Jako p�íklad lze uvést 

pohledávky z darovacích smluv, smluvní pokuty vzniklé po rozhodnutí o úpadku a 

další. Výjimkou jsou ur�ité druhy mimosmluvních sankcí, které sice nejsou 

uspokojovány v rámci insolven�ního �ízení, ale mohou být uspokojeny po jeho 

skon�ení.  

 

• Velmi významným ú�inkem je, že dnem ú�innosti plánu lze zahájit exeku�ní �ízení 

nebo soudní výkon rozhodnutí ohledn� pohledávky, která byla v insolven�ním �ízení 

zjišt�na,. Výkon rozhodnutí nebo exekuci na majetek dlužníka lze sice v pr�b�hu 

insolven�ního �ízení na�ídit, ale nelze jej provést. Podkladem pro zahájení výkonu 

rozhodnutí nebo exekuce bude výpis ze seznamu p�ihlášených pohledávek, který 

zárove� musí obsahovat záznam o výsledcích p�ezkumného jednání nebo pravomocné 

                                                 
110 RICHTER T., Reorganizace podle insolven�ního zákona – 2. �ást, Právní rozhledy 14/2008, 2008, Praha, str. 507 
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rozhodnutí ve v�ci inciden�ního sporu, na jejichž základ� je vymáhaná pohledávka 

považována za zjišt�nou.111 Pop�enou pohledávku lze takto vymáhat pouze pokud 

bude tato pohledávka následovn� zjišt�na na základ� pravomocného rozhodnutí 

insolven�ního soudu p�i �ízení o jejím ur�ení podle insolven�ního zákona.112 

 

Je nutné upozornit na skute�nost, že s ú�inností reorganiza�ního plánu jsou v��itelé dlužníka 

oprávn�ni požadovat spln�ní výlu�n� nových nárok� daných plánem. V d�sledku ú�ink� 

reorganiza�ního plánu je dána nová kapitálová struktura spole�nosti, v d�sledku které by m�l 

být úpadce solventní od ú�innosti plánu.113 

 

P�esto je nutné si uv�domit, že spole�nost je sice ,,o�išt�ná“  od p�vodních závazk�, ale je 

zatížená obrovskou masou nov� vzniknuvších závazk�, kterým bude muset úpadce dostát za 

ur�itých specifických podmínek. V opa�ném p�ípad� se tak bude jednat o porušení t�chto 

nových závazk�, nikoli porušení p�vodních závazk�, pro které bylo insolven�ní �ízení 

zahájeno. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se de facto o jakési navrácení stavu v�cí do 

p�vodního stavu, tj. do stavu p�ed ú�inností reorganiza�ního plánu, což ovšem není p�ípustné 

z hlediska ochrany nov� vzniklých právních vztah� a právní jistoty. Výjimku z tohoto 

pravidla p�edstavuje ust. § 362 odst. 1, 2 InsZ. Uvedené ustanovení p�ikazuje insolven�nímu 

soudu rozhodnout o zrušení schválení reorganiza�ního plánu. Tuto problematiku vysv�tlím 

dále. 

 

13.9 Správa a vedení podniku, pln�ní závazk� dlužníka podle reorganiza�ního 

plánu: 

 

Jak jsem uvedla v p�edchozím �lánku, jedním z ú�ink� reorganiza�ního plánu je rozší�ení 

dlužníkova dispozi�ního oprávn�ní do p�vodní ší�e, není-li nadále omezeno plánem nebo 

insolven�ním zákonem. V této fázi je statutární orgán nebo jiné subjekty odpov�dné za vedení 

podniku dlužníka osobou s dispozi�ními oprávn�ními. Proto je nadále výkon jejich pravomocí 

v režimu insolven�ního zákona a nepodléhá obchodnímu zákoníku. Je-li dispozi�ní oprávn�ní 

plánem omezeno, všechny právní úkony vybo�ující z ud�leného rámce dispozi�ních 

oprávn�ní, jsou postihnuty sankcí neplatnosti. V rozsahu omezení dispozi�ních oprávn�ní 

                                                 
111 KOZÁK J., BUDÍN P., DADAM A., PACHL L., Insolven�ní zákon a p�edpisy související, Na�ízení Rady (ES)o úpadkovém �ízení, 
Komentá�. Praha: ASPI, a.s., 2008, STR. 488 
112 KOTOU�OVÁ J. A KOL., Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), Praha: C.H.Beck, 2008, str. 789 
113 RICHTER T., Reorganizace podle insolven�ního zákona – 2. �ást, Právní rozhledy 14/2008, 2008, Praha, str. 507 
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dlužníka jsou všechny takové �innosti provád�ní insolven�ním správcem. Osoby pov��ené 

vedením dlužníkova podniku by m�ly jednat v zájmu v��itel�, jelikož insolven�ní �ízení 

nadále b�ží a cílem této fáze je dosáhnout úsp�šné realizace reorganiza�ního plánu, na jehož 

základ� má dojít k uspokojení v��itel�.   

 

Z hlediska korporátního práva je významný ú�inek reorganiza�ního plánu spo�ívající 

v obnovení funkce valné hromady spole�nosti, tak jak jsem popsala v p�edchozím bod�.  

 

Lze konstatovat, že v tomto stadiu vykazuje spole�nost znaky klasicky fungující solventní 

korporace s novou strukturou závazk�, jejíž režim provozu je pod�ízen insolven�nímu zákonu 

a konkrétn� schválené ,,dohod�“ v��itel�, tj. ú�innému reorganiza�nímu plánu. Bude záležet 

na schopnosti dlužníka zejména jeho statutárního orgánu, jak bude schopen naplnit závazky 

plynoucí z plánu a udržet podnik v perspektivním a efektivním provozu. Na druhou stranu, 

realizace tohoto t�žkého úkolu bude závislá na daném tržním prost�edí a to nejen na úrovni 

v��itel� ale hlavn� na úrovni p�edm�tu podnikání. Dlužník bude muset minimáln� udržet 

ur�itý objem výroby svého zboží anebo objem poskytnutých služeb a v ideálním p�ípad� je 

navýšit a tím zvýšit celkový prodej a tržby. Domnívám se, že v p�edm�tné fázi pln�ní plánu 

InsZ nijak markantn� neomezuje dlužníka a nechává mu zna�ný prostor pro efektivní 

fungování a sou�asn� náležité pln�ní plánu.    

 

V p�ípad� nepln�ní povinností podle reorganiza�ního plánu nastane u spole�nosti faktický 

úpadek, který povede ke zm�n� režimu insolven�ního �ízení podle konkursu. Tuto 

problematiku popíši níže v mé práci. 

 

13.10 Dohled nad pln�ním reorganiza�ního plánu: 

 

Dohled nad �inností dlužníka vykonává primárn� insolven�ní správce a v��itelský výbor a 

v neposlední �ad� insolven�ní soud. Dlužníkovi jsou sice navrácena plná dispozi�ní 

oprávn�ní, pokud nejsou omezena reorganiza�ním plánem nebo zákonem, ale stále je 

dlužníkovo postavení odvozeno a pod�ízeno insolven�nímu �ízení. Ur�ité kontrolní 

mechanismy jsou proto na míst�.  

 

V prvé �ad� dohlíží nad �inností dlužníka insolven�ní správce po nabytí ú�innosti 

reorganiza�ního plánu podle ust. § 354 InsZ, jehož dlužník musí pravideln� informovat o 
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pln�ní plánu a dalších úkonech, stanoví-li tak plán nebo zákon. Komunikace mezi dlužníkem 

a insolven�ním správcem by m�la probíhat na základ� vzájemné sou�innosti, p�i�emž oba tyto 

subjekty mají také ur�itá vzájemná práva a povinnosti. Insolven�ní správce je zejména 

povinen zajistit provedení procesních úkon� spojených s ú�inností plánu, p�edat dlužníku 

s dispozi�ními oprávn�ními zprávu o své dosavadní �innosti a provést další nezbytné úkony 

pot�ebné pro dlužník�v výkon dispozi�ních oprávn�ní, dohlížet nad dlužníkem a evidovat 

jeho �innost, pr�b�žn� dopl�ovat seznam majetku a závazk� a nejmén� jednou za t�i m�síce 

pravideln� informovat v��itelský výbor a insolven�ní soud o své �innosti.114 Dlužník 

s dispozi�ními oprávn�ními povinen pravideln� informovat správce o pln�ní reorganiza�ního 

plánu a o provedených dalších úkonech, pravideln� podávat insolven�nímu správci za �asové 

úseky, které stanoví plán nebo insolven�ní soud svým rozhodnutím, souhrnné zprávy o 

b�žných úkonech provedených p�i podnikatelské �innosti nebo p�i dlouhodobých �i 

opakujících se �innostech. Vztah t�chto dvou subjekt� ur�uje také skute�nost, že v rozsahu 

omezení dlužníkových dispozi�ních oprávn�ní, jsou tyto vykonávány insolven�ním správcem 

a n�které mohou být vykonávány pouze se souhlasem insolven�ního správce pod sankcí 

neplatnosti.  

 

V��itelé stále disponují silnými kontrolními oprávn�ními v��i dlužníkovi, proto výbor v��itel� 

z�stává nadále ustanoven a dohlíží na provád�ní reorganiza�ního plánu dlužníkem zp�sobem 

v n�m stanoveným a na základ� zpráv insolven�ního správce. Insolven�ní správci je 

insolven�ním zákonem p�ímo uloženo, aby zprávy insolven�nímu soudu a v��itelskému 

výboru podával. Dále si výbor m�že rozhodnutím ur�it právní úkony zásadního významu, jež 

smí dlužník �init pouze za p�edchozího souhlasu v��itelského výboru a to i kdyby 

v reorganiza�ním plánu nebyly uvedeny. Insolven�ní zákon nedefinuje, co je myšleno pod 

pojmem ,,zásadního významu“. O jaké úkony se bude jednat záleží na konkrétní situaci a na 

uvážení v��itelského výboru, jelikož se nemusí nutn� jednat o právní úkony uvedené v plánu. 

Myslím, že hledisko ur�ující toto m��ítko nesmí být moc široké, aby omezení pro dlužníka 

nebylo represivní a zbyte�n� jej neomezovalo v �innosti a také by nem�lo být moc úzké, aby 

p�eci aby byla napln�na kontrolní funkce v��itelského výboru a tím se p�edešlo neuvážením 

krok�m dlužníka, jež by mohly vést k prohloubení jeho krizového stavu. Domnívám se, že 

správnou linii bude velmi t�žké najít a pro dlužníka bude d�ležité mít  nejen co nejv�tší 

d�v�ru v��itel�, ale také reálná schopnost provád�t reorganiza�ní plán �ádn�. Bohužel, 

                                                 
114 ZELENKA J. A KOL., Insolven�ní zákon – poznámkové vydání s d�vodovou zprávou a na�ízením Rady ES 1346/2000, Praha, Linde a.s., 
str. 522 
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insolven�ní zákon výslovn� nepostihuje vymezený právní úkon u�in�ný bez souhlasu 

v��itelského výboru se sankcí neplatnosti, tak jako stanoví u p�ekro�ení vyty�eného rámce 

dispozi�ních oprávn�ní dlužníka.115 Odborné komentá�e se k tomuto problému nevyjad�ují. 

Podle mého názoru, by takový právní úkon u�in�ní za absence souhlasu v��itelského výboru 

m�l být neplatný. V opa�ném p�ípad� by se naplnil sledovaný zám�r insolven�ním zákon, 

kterým podle mého mín�ní je zabrán�ní dlužníkovi �init úkony, které by m�ly významný 

negativní vliv na chod podniku a tím na majetkovou podstatu.  

 

P�i výkonu kontrolní �innosti je v��itelský výbor oprávn�n navrhnout insolven�nímu soudu 

opat�ení k odstran�ní zjišt�ných nedostatk�, v�etn� opat�ení, jež povedou k ukon�ení 

reorganizace. V��itelský výbor tak m�že navrhnout ukon�ení reorganizace, pokud zp�sob 

jejího pr�b�hu není schvalován v��iteli. Návrh na uložení opat�ení musí být podepsán 

v�tšinou �len� výboru v��itel� a jeden z nich musí být p�edseda výboru.116 

 

Insolven�ní soud v této fázi op�t vystupuje v��i dlužníkovi a insolven�nímu správci z titulu 

své obecné dohledové �innosti nad insolven�ním �ízení a p�i zjišt�ní nedostatk� je oprávn�n 

�init a ukládat nezbytná opat�ení k zajišt�ní ú�elu �ízení.   

 

13.11 Zm�ny reorganiza�ního plánu: 

 

Všechny zm�ny reorganiza�ního plánu do právní moci rozhodnutí insolven�ního soudu o 

schválení plánu m�že p�edkladatel kdykoli m�nit nebo dopl�ovat s tím, že o novém zn�ní 

plánu musí hlasovat sch�ze v��itel� konaná nejd�íve patnáct dn� po jeho p�edložení 

v��itel�m.  

 

Po právní moci rozhodnutí o schválení plánu jej lze m�nit pouze postupem podle ust. § 361 

InsZ. Navrhovatelem zm�ny m�že být dlužník nebo v��itel, p�i�emž se nemusí nutn� jednat o 

p�edkladatele plánu. V návrhu zm�ny musí být vždy uvedené a detailn� popsané všechny její 

dopady na jednotlivé skupiny p�vodních v��itel� a nových v��itel�. Smyslem je umožnit 

pozm�nit plán tak, aby byla reorganizace zejména lépe splnitelná. Podle mého názoru, by 

nové zn�ní plánu hlavn� m�lo umožnit bu
to vyšší míru uspokojení v��itel� a/nebo rychlejší 

                                                 
115 ZELENKA J. A KOL., Insolven�ní zákon – poznámkové vydání s d�vodovou zprávou a na�ízením Rady ES 1346/2000, Praha, Linde a.s., 
str. 523 
116 KOZÁK J., BUDÍN P., DADAM A., PACHL L., Insolven�ní zákon a p�edpisy související, Na�ízení Rady (ES)o úpadkovém �ízení, 
Komentá�. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 480 
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uspokojení jejich pohledávek, a to už jen proto, aby je v��itelé, p�ípadn� insolven�ní soud, 

p�ijali. Insolven�ní soud p�edložený návrh musí doru�it jednotliv� p�vodním a novým 

v��itel�m na ú�et navrhovatele a zárove� jej zve�ejn�ní v insolven�ním rejst�íku. Souhlas 

s navrhovanou zm�nu musí vyjád�it všechny skupiny p�vodních v��itel�, v�tšina nových 

v��itel� se zajišt�nými pohledávkami a v�tšina nových v��itel� s pohledávkami bez zajišt�ní; 

a to ve lh�t� delší t�iceti dn�, kterou stanoví insolven�ní soud. Insolven�ní soud dále stanoví 

termín jednání za ú�elem projednání zm�ny plánu, kterého by se m�l ú�astnit každý 

z dot�ených p�vodních a nových v��itel�, dlužník, insolven�ní správce. Pokud v��itel ve 

stanovené lh�t� anebo na na�ízeném jednání nevyjád�í sv�j souhlas nebo nesouhlas, 

konstruuje insolven�ní zákon fikci  jeho souhlasu.  

 

Insolven�ní soud schválí zm�n�ný reorganiza�ní plán, jestliže byl schválen dot�enými v��iteli 

anebo namísto jejich souhlasu nastala fikce souhlasu. V opa�ném p�ípad� insolven�ní soud 

navrhovanou zm�nu zamítne a v platnosti z�stává dosavadní reorganiza�ní plán.  

 

Domnívám se, že v praxi nebude ke zm�n� reorganiza�ního plánu docházet p�íliš �asto pro 

náklady s celým procesem spojené. Navrhovatele zm�ny nese náklady za doru�ení nového 

zn�ní každému dot�enému v��iteli. P�edpokládám, že ve v�tšin� p�ípadech bude 

navrhovatelem dlužník, jehož neúnosná krizová situace je p�í�inou insolven�ního �ízení. Lze 

si t�žko p�edstavit, že takový dlužník bude schopen bez problému vynaložit další nemalé 

prost�edky na financování doru�ování zm�n�ného zn�ní plánu všem dot�eným v��itel�m, 

jejichž po�et v p�ípad� reorganizace nebude zrovna nejnižší.  

 

 

14. ZP	SOBY REORGANIZACE: 

 

Úpadek dlužníka lze v reorganizaci �ešit r�znými zp�soby, které mohou být navzájem 

kombinovány. Jejich ur�ení a provedení obsahuje reorganiza�ní plán. Insolven�ní zákon ve 

svém demonstrativním vý�tu v ust. § 341 nabízí ur�itá nejb�žn�jší opat�ení, z nichž se v mé 

práci budu v�novat t�mto: 

 

• restrukturalizace pohledávek v��itel�, 

• prodej celé majetkové podstaty nebo její �ásti, 

• zvýšení základního kapitálu a p�evedení dluhu na obchodní podíly, 
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• p�evod majetku na novou spole�nost. 

 

14.1 Restrukturalizace pohledávek v��itel�: 

 

Reorganiza�ní plán m�že zásadním zp�sobem m�nit vlastnosti konkrétních závazk� dlužníka. 

To znamená, že m�že být zm�n�na zejména výše, splatnost a po�adí jednotlivých pohledávek 

a to bez rizika, že by dlužník byl vystaven hrozb� odporovatelnosti úkonu, civiln�-právním 

anebo trestn�-právním rizik�m, jaké by mu hrozily v p�ípad� neformální restrukturalizace 

pohledávek.117 Jak jsem již uvedla shora, reorganiza�ní plán zt�les�uje dohodu v��itel�, 

p�i�emž nemusí nutn� reprezentovat v�li všech dlužníkových v��itel�, a pod záštitou 

insolven�ního �ízení tak lze zcela legáln� zasáhnout do parametr� závazk� bez hrozby trestní 

odpov�dnosti za trestný �in zvýhod�ování v��itele nebo ob�ansko-právní odpov�dnosti za 

zp�sobenou škodu.  

 

14.2 Prodej celé majetkové podstaty nebo její �ásti: 

 

Majetek nacházející se v majetkové podstat� lze samoz�ejm� zcela anebo jen �áste�n� 

zpen�žit i v reorganizaci, a�koli toto opat�ení je spíše charakteristické pro konkursní �ízení. 

Nicmén� pot�eba volného kapitálu pro fungující chod životaschopného podniku nevylu�uje 

prodej t�ch aktiv, které jsou pro podnik nadbyte�né anebo jejich využití není pro podnik 

fungující na nových principech rentabilní. Zde je na míst� provést majetkové dispozice a 

takový majetek prodat. 

 

V p�ípad� zajišt�ných v��itel� je také možný p�ímý p�evod dlužníkova zajišt�ného majetku na 

tyto v��itele a tím dosáhnout �áste�ného nebo úplného vypo�ádání jejich zajišt�ných 

pohledávek. P�i�emž vypo�ádání se zajišt�nými v��iteli je možné provést i p�ímým p�evodem 

zajišt�ného majetku na nov� založenou spole�nost, jejímiž spole�níky budou práv� tito 

zajišt�ní v��itelé.  

 

 

 

 

                                                 
117 ŽIŽLAVSKÝ M., Soumrak restrukturalizace, úsvit reorganizace?, BULLETIN ADVOKACIE 6/2010, �eská advokátní komora v Praze, 
2010, str. 28 – 29 
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14.3 Zvýšení základního kapitálu a p�evedení dluhu na obchodní podíly: 

 

Základní kapitál obchodní spole�nosti p�edstavuje její majetkový základ. Ú�elem zvýšení 

základního kapitálu každé obchodní spole�nosti je ,,nalití“ nových pen�žních prost�edk� do 

spole�nosti.  V úvahy p�ipadají tyto formy a to vstup nového silného investora, financování 

navýšení dosavadními spole�níky anebo tzv. kapitalizace pohledávek dosavadních v��itel� 

dlužníka. P�i konvertování pohledávek všech nebo �ásti dosavadních v��itel� sice m�že dojít 

k zániku všech nebo podstatné �ásti pohledávek, pro které se dlužník nachází v úpadku, ale 

tito v��itelé nesou za dlužníkem nové pohledávky v podob� obchodních podíl� na spole�nosti 

a tím i nároky na její majetek. Na druhou stranu, lze si nap�íklad p�edstavit situaci u v�tších 

podnik� následovn� na p�íklad� dlužníka - spole�nosti s ru�ením omezeným:  

 

Sto procent pohledávek zajišt�ných v��itel� bude konvertováno do výše sto procent jejich 

hodnoty na obchodní podíly na spole�nosti, p�i�emž p�íslušenství t�chto pohledávek bude 

prominuto a peníze tak získané budou ur�eny na uspokojení obecných v��itel�, mezi kterými 

se nej�ast�ji budou nacházet obchodní partne�i a zam�stnanci spole�nosti. Takové �ešení by 

bylo pro p�edluženou spole�nost pom�rn� výhodné. Zárove� si lze obdobné �ešení p�edstavit i 

u silného investora, který by mohl jako protihodnotu požadovat zaru�ené vyšší procento na 

budoucích tržbách spole�nosti. 

 

Právním titulem k uvedené korporátní zm�n� je ú�inný reorganiza�ní plán. Za povšimnutí 

stojí zmínit, že je zde odchylka oproti navýšení základního kapitálu podle režimu obchodního 

zákoníku. Výkon funkce valné hromady spole�nosti je v insolven�ním �ízení p�enesen na 

v��itele dlužníka, mezi n�ž ale také �adí spole�níci dlužníka. Reorganiza�ní plán je výsledkem 

konsenzu všech v��itel� anebo alespo� jejich v�tšiny. Kdo a jak vysokým podílem se bude 

ú�astnit na navýšení základního kapitálu dlužníka záleží na rozhodnutí jeho v��itel�.  

 

14.4 P�evod majetku na novou spole�nost: 

 

Dalším možným opat�ením je založení jedné anebo více nových obchodních spole�ností a to 

za ú�asti v��itel� dlužníka tak, že budou mít na nové spole�nosti majetkovou ú�ast anebo 

jejich pohledávky budou uspokojeny z výnos� prodeje nárok� na majetkovou ú�ast t�etí 

osob�. Ke vzniku nové spole�nosti m�že dojít bu
to založením nového subjektu anebo 

prakti�t�jší fúzí nebo rozd�lením stávající spole�nosti. Výhodou p�edm�tného �ešení je, že 
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majetek nov� vzniklé solventní spole�nosti není zatížen starými závazky, pro n�ž se dlužník 

dostal do úpadku. Podrobn�jší problematice transformací spole�ností se v této práci pro její 

složitost v�novat nebudu. 

 

A� již bude zvoleno jakékoli opat�ení anebo jejich kombinace je vhodné uvést, že insolven�ní 

�ízení poskytuje v��itel�m i dlužník�m vysokou míru právní jistoty a právní ochrany, které by 

nepožívali, pokud by se pro jednotlivá opat�ení rozhodli neformální cestou. Jejich právní 

úkony jsou ochrán�ny p�ed možnou odporovatelností a odpov�dností civiln�-právní p�ípadn� 

trestn�-právní, jelikož jsou u�in�ny na základ� ú�inného reorganiza�ního plánu v režimu 

insolven�ního zákona a proto nem�žou zmín�ná rizika p�ijít v úvahu. Jednotlivé úkony jsou 

provád�ny pod kontrolním mechanismem insolven�ního �ízení, který je representován v��iteli, 

insolven�ním správcem a insolven�ním soudem.  

 

 

15. UKON�ENÍ REORGANIZA�NÍHO �ÍZENÍ: 

 

Reorganiza�ní �ízení lze prakticky skon�it t�mito zp�soby v závislosti na jeho úsp�šnosti: 

 

• spln�ním reorganiza�ního plánu,  

• zrušení rozhodnutí o schválení reorganiza�ního plánu reorganiza�ního plánu s 

následnou p�em�nou reorganiza�ního �ízení na konkursní �ízení, 

• zrušením reorganiza�ního plánu s následnou p�em�nou reorganiza�ního �ízení na 

konkursní �ízení. 

 

15.1 Spln�ní reorganiza�ního plánu: 

 

Spln�ní reorganiza�ního plánu pro dlužníka znamená úsp�šné vy�ešení jeho úpadku, které pro 

n�j znamenalo pokra�ování provozu jeho podniku, tím, že dlužník musel restrukturalizovat 

sv�j vnit�ní chod a vn�jší vztahy se svými v��iteli, dodavateli a t�etími osobami tak, že se jeho 

podnik op�t stal solventním subjektem schopným dostát svým novým závazk�m. Dlužník tím 

prokázal existenci ur�ité hodnoty podniku.  

 

Je nutné zd�raznit, že reorganiza�ní plán nemusí být spln�n ve všech jeho bodech. Pro 

úsp�šné zakon�ení reorganiza�ního plánu je pot�ebné splnit jeho podstatnou �ást, nikoli 
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všechny požadavky a povinnosti jím dlužníkovi uložené. Insolven�ní zákon nicmén� 

neodpovídá na to, co je pro tento ú�el považováno za spln�nou podstatnou �ást a co není. 

Podle mého názoru se bude jednat o p�ípady, kdy dlužník prokazateln� plní �ádn� a v�as své 

závazky podle reorganiza�ního plánu a v�tšina z nich je již spln�na a sou�asn� není žádného 

momentálního nebo budoucího relevantního d�vodu, pro který by se dalo usuzovat, že zbylé 

závazky nebudou v budoucnu �ádn� spln�ny v celé své výši. D�vodem pro ukon�ení 

reorganiza�ního �ízení jsou obrovské náklady a opat�ení s insolven�ním �ízením spojené, jež 

dlužníka zbyte�n� navíc zat�žují a omezují.118 

 

Spln�ní reorganiza�ního plánu alespo� v jeho podstatné �ásti vezme insolven�ní soud na 

v�domí svým rozhodnutím, proti kterému není p�ípustné odvolání a jež je doru�ováno 

v��itel�m vyv�šením na ú�ední desce insolven�ního soudu a zve�ejn�ním v insolven�ním 

rejst�íku. Dlužníkovi, insolven�nímu správci a výboru v��itel� je doru�ováno zvláš�. 

Insolven�ní soud dále v rozhodnutí vyzve insolven�ního správce k vyú�tování své odm�ny a 

náklad�, po jejich p�edložení rozhodne o jejich výši a následn� zprostí insolven�ního správce 

jeho funkce. Insolven�ní správce je povinen u�init nezbytné odpovídající �innosti, jestliže 

namísto dlužníka vykonával n�která jeho dispozi�ní oprávn�ní.  

 

15.2 Zrušení rozhodnutí o schválení reorganiza�ního plánu: 

 

Za ú�elem odrazení od p�ípadného nezákonného jednání ú�astník� �ízení nebo osob za n� 

jednajících jež vedlo nebo by mohlo vést k porušení primárního ú�elu insolven�ního �ízení 

pom�rného uspokojení �ádn� p�ihlášených v��itel�, postihuje insolven�ní zákon ur�itá jednání 

zrušením rozhodnutím  reorganiza�ního plánu.  

 

V prvém p�ípad� insolven�ní soud musí takto vždy rozhodnout ve lh�t� do 6 m�síc� od 

ú�innosti plánu, pokud se dozví, že n�který z v��itel� byl zvlášt� zvýhodn�n bez souhlasu 

ostatních v��itel� anebo schválení plánu bylo dosaženo podvodem. Druhou p�í�inu 

p�edstavuje pravomocné odsouzení dlužníka, statutárního orgánu nebo jeho �lena pro 

úmyslný trestný �in, jímž podstatn� zkrátil své v��itele nebo dosáhnul schválení plánu. 

V tomto p�ípad� musí insolven�ní soud rozhodnout v subjektivní lh�t� 3 let. Zde je patrná 

snaha InsZ odradit od jakéhokoli nepoctivého jednání ve vztahu k plánu a uspokojování 

                                                 
118 RICHTER T., Reorganizace podle insolven�ního zákona – 2. �ást, Právní rozhledy 14/2008, 2008, Praha, str. 507 
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v��itel� dlužníka, a�koli není úpln� striktní. Nepodstatné zvýhodn�ní v��itele není 

sankciováno zrušením reorganiza�ního plánu. Otázkou ovšem z�stává, co je považováno za 

podstatné zvýhodn�ní v��itele a co již není. InsZ odpov�
 na tuto otázku nedává, komentá�e 

ml�í. Z�ejm� bude záležet na posouzení všech relevantních okolností konkrétního p�ípadu. Je 

nutné upozornit, že po uplynutí stanovených lh�t, nem�že insolven�ní soud rozhodnout o 

zrušení plánu, a�koli by bylo prokázáno popsané protiprávní jednání. Pokud je insolven�ním 

soudem rozhodnuto o zrušení reorganiza�ního plánu, mohou v��itelé nárokovat uspokojení 

svých p�vodních pohledávek. Sou�asn� ovšem nejsou dot�ena práva v��itel�, p�ípadn� jiných 

osob, jež vznikla na základ� ú�inného reorganiza�ního plánu. Myslím, že u návratu do 

p�vodního stavu pohledávek zajišt�ných bude s vysokou pravd�podobností velmi 

komplikované, zvlášt� pokud se má dodržet podmínka, aby z�stala zachována práva nabytá 

podle ú�inného reorganiza�ního plánu.119  

 

Po právní moci rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o schválení reorganiza�ního plánu, je celé 

�ízení navráceno do stavu, kdy reorganizace je povolena, ale k dispozici není žádný �ádn� 

schválený a ú�inný reorganiza�ní plán a sou�asn� již uplynuly všechny jeho lh�ty pro 

p�edložení plánu. Jediným možným následujícím postupem je tak rozhodnutí o p�em�n� 

reorganizace v konkursní �ízení, jak popisuji níže. 

 

15.3 Zrušení reorganiza�ního plánu s p�em�nou reorganiza�ního �ízení na 

konkursní: 

 

Insolven�ní soud musí rozhodnout o p�em�n� reorganizace v konkurs bez na�ízení jednání, 

v následujících p�ípadech: 

 

• reorganizace byla povolena na návrh dlužníka, který po jejím povolení navrhl 

p�em�nit ji v konkurs, 

• reorganiza�ní plán není oprávn�nou osobou sestaven ve stanovené lh�t�, jež byla 

p�ípadn� prodloužena, anebo byl vzatý zp�t,  

• reorganiza�ní plán nebyl schválen insolven�ním soudem a lh�ty pro jeho sestavení již 

prekludovaly.  

 

                                                 
119 KOZÁK J., BUDÍN P., DADAM A., PACHL L., Insolven�ní zákon a p�edpisy související, Na�ízení Rady (ES)o úpadkovém �ízení, 
Komentá�. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 10 
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V dalších p�ípadech tak rozhodne insolven�ní soud  až po konaném jednání, jehož se ú�astní 

dlužník, navrhovatel reorganizace, v��itelský výbor a insolven�ní správce, jestliže: 

 

• dlužník neplní své podstatné povinnosti v pr�b�hu jejich pln�ní na základ� ú�inného 

reorganiza�ního plánu anebo se ukáže, podstatnou �ást plánu nebude možné splnit,  

• dlužník neplní �ádn� a v�as úroky anebo podstatnou �ást svých pen�žitých závazk�,  

• dlužník ukon�il svou podnikatelskou �innost, a�koli ji reorganiza�ní plán 

p�edpokládal.  

 

Insolven�ní soud ve svém usnesení rozhodne o ukon�ení reorganizace a její sou�asné 

p�em�n� v konkurs. Usnesení je doru�ováno zvláš� dlužníkovi, navrhovateli reorganizace, 

insolven�nímu správci, p�edsedovi v��itelského výboru a p�ípadn� i státnímu zastupitelství, 

jestliže vstoupilo do �ízení. V��itel�m je usnesení doru�eno pouze formou jeho zve�ejn�ní 

v insolven�ním rejst�íku a vyv�šením na ú�ední desce soudu.  Je nutné zd�raznit, že s právní 

mocí tohoto rozhodnutí se pojí ú�inky klasického konkursního �ízení, tj. prohlášení konkursu 

na majetek dlužníka, a to pouze tehdy, pokud o nich insolven�ní soud nerozhodnul jinak.120 

 

Je nutné upozornit na skute�nost, že InsZ nepostihuje dlužníka p�em�nou reorganizace na 

konkurs, pokud by podstatn� porušoval právní povinnosti osoby s dispozi�ními oprávn�ními 

ješt� p�ed ú�inností reorganiza�ního plánu. Jediným postihem, jež p�ipadá v úvahu, je 

omezení rozsahu práv této osoby.121 Bylo by vhodné, aby insolven�ní zákon umožnil 

v takových p�ípadech reorganizaci p�em�nit v konkurs, jelikož reorganizace nebyla dosáhnuta 

právní cestou. Zejména v p�ípadech nepoctivého jednání osoby s dispozi�ními oprávn�ními, 

by byla taková možnost �ešení vhodná. 

 

Zá�ným a smutným p�íkladem nepovedené reorganizace je spole�nosti OP Prost�jov. 

Spole�nost doplatila na nedostatek d�v�ry ze strany v��itel� a bou�livá jednání probíhající 

ohledn� p�edloženého reorganiza�ního plánu sestaveného dlužníkem a tím následné neochoty 

potencionálních investor� poskytnout spole�nosti dostatek kapitálu k úsp�šnému spln�ní 

reorganiza�ního plánu.  

 

                                                 
120 ZELENKA J. A KOL., Insolven�ní zákon – poznámkové vydání s d�vodovou zprávou a na�ízením Rady ES 1346/2000, Praha, Linde a.s., 
str. 112 
121 Pozn. RICHTER T., Reorganizace podle insolven�ního zákona – 2. �ást, Právní rozhledy 14/2008, 2008, Praha, str. 507 
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16. D	VODY NÍZKÉHO PO�TU POVOLENÝCH REORGANIZACÍ V �ESKÉ 

REPUBLICE: 

 

V tomto �lánku se pokusím shrnout a nastínit n�kolik možných d�vod�, pro které je institut 

reorganizace v režimu insolven�ního zákona velmi ojedin�le využívána. U jednotlivých bod� 

nabízím podrobn�jší vysv�tlení:  

 

• Nedostatek d�v�ry a tím absence dohody dlužníka s pot�ebnou v�tšinou svých 

v��itel�. D�v�ra v��itel� se bude odvíjet od dosavadního chování dlužníka. Dlužník 

bude muset p�ekonat sílu pocitu nejistoty o pravd�podobnosti úsp�šnosti reorganizace 

svého podniku pod dohledem soudu. D�ležitým faktorem bude p�í�ina jeho úpadku, 

situace na trhu, konkurence schopnost podniku. V p�ípad� hospodá�ské krize nebudou 

v��itelé jevit takový zájem o reorganizaci podniku, jež nese riziko vysokých náklad� a 

nedostate�né až nulové míry uspokojení, oproti prodeji �ástí podniku a tím získání 

možnosti okamžité generace ur�itého výnosu.  

 

• Náklady na pr�b�h reorganiza�ního �ízení a celková jeho náro�nost. Samotné 

zpracování všech relevantních informací, znaleckých posudk�, sestavení 

reorganiza�ního plánu a zprávy o reorganiza�ním plánu je velmi nákladné. Nositelem 

bude jeho p�edkladatel, který bude pe�liv� zvažovat, zda bude ochoten nést uvedené 

náklady i za p�edpokladu, že není jisté ani, zda bude plán p�ijat pot�ebnými v�tšinami 

v��itel�, povolen insolven�ním soudem a úsp�šn� realizován. P�edpokládám, že u 

v�tšiny reorganizací bude dlužník po svých v��itelích požadovat dobrovolné upušt�ní 

od zaplacení �ásti jejich pohledávek, zejména úrok� z prodlení. Ne všichni v��itelé 

budou ochotni takovou finan�ní dobrovolnou újmu podstoupit. Každý v��itel musí 

pe�liv� zvážit, v jakém postavení se nachází, jak vysoká by byla míra uspokojení jeho 

pohledávky p�i konkursu a jak výhodná pro n�j reorganizace bude.  

 

• Malá zkušenost s reorganizací v �eské republice. Do p�sobnosti insolven�ního zákona 

nebyly dlužníci ani v��itelé zvyklí na restrukturalizaci podniku pod dohledem soudu. 

Je to stále nový institut a �eské právní ani tržní prost�edí si podle mého názoru na 

tento institut ješt� nezvyklo.  
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• Nedostatek kapitálu na uskute�n�ní reorganizace. Dlužník bude muset schopen si 

zajistit dostatek prost�edk� na provedení reorganizace, alespo� tak, aby byl 

reorganiza�ní plán spln�n v podstatných bodech �ádn� a �as. Primárním zdrojem bude 

majetek nacházející se v majetkové podstat�, který o ovšem není dosta�ující, jinak by 

se dlužník ani neocitnul v úpadku. Významnou roli tak bude hrát institut úv�rového 

financování. Zajišt�ní dostate�ného objemu pen�žních prost�edk� od p�ípadného 

investora, a� se již jedná o sou�asného p�ihlášeného v��itele anebo t�etí osobu, není 

lehký úkol. Zvlášt� v období, kdy doznívají dopady hospodá�ské krize. Samotná 

skute�nost existence probíhajícího je pro mnohé finan�ní instituce natolik negativním 

aspektem, že automaticky odmítají poskytnout takovému podniku úv�r.  

 

• Vysoké riziko, zda bude zvolený zp�sob reorganizace skute�n� efektivní a povede 

k výsledk�m zamýšleným reorganiza�ním plánem. Pokud nebude provedena vhodná 

volba, ponese s sebou takové rozhodnutí další zbyte�né náklady a p�edpokládám, že 

v�tšin� p�ípadech by to stejn� k ukon�ení reorganiza�ního �ízení a p�em�n� v konkurs, 

než ke zm�n� reorganiza�ního plánu. Zvolenými opat�eními podle reorganiza�ního 

plánu musí být zajišt�no zvýšení hodnoty spole�nosti a tím i zaru�ení získání vyšší 

hodnoty prost�edk�, než jak by tomu bylo p�i konkursu.  

 

• Absence trestn�-právní odpov�dnosti právnických osob. �eský právní �ád nezná 

institut trestn�-právní odpov�dnosti právnických osob. Možná, že kdyby byl do 

�eského práva tento institut zaveden, posílilo by to d�v�ru v��itel� k podnik�m 

v úpadku.  

 

• Odpov�dnost za nezda�ilé provedení reorganiza�ního plánu. P�estože bude 

reorganiza�ní plán pln�n dlužníkem, respektive jeho managementem �ádn�, není nijak 

zaru�ena úsp�šnost reorganizace. V p�ípad� objektivních negativních vliv� nenese 

nikdo odpov�dnost za to, když se plán nezda�í splnit. To není, pro v��itele rozhodující 

o osudu dlužníka pozitivní, aspekt.  

 

• Ekonomická hlediska. Ochota v��itel� postoupit riziko restrukturalizace dlužníka bude 

úm�rn� stoupat s vzr�stající kvalitou tržního a hospodá�ského prost�edí v daném 

odv�tí, stát�, sektoru ekonomiky. Je logické, že v období recese nebo stagnace, 



 - 101 - 

nebudou investo�i a v��itelé ochotni podpo�it tak nákladný proces zm�ny u dlužníka, 

pokud by to pro n� z n�jakého jiného d�vodu nebylo výhodné. Postranním úmyslem 

m�že být nap�íklad zám�r p�evzetí kontroly nad velkým zab�hnutým podnikem. 

P�íkladem uvádím situaci spole�nosti SAZKA, a.s. U spole�nosti sice nedošlo ani ke 

shledání úpadku, z nes�etné �ady jednání s potencionálními investory je ovšem patrný 

úmysl sm��ující k výhodnému p�evzetí spole�nosti, získání významného vlivu na ní �i 

zajišt�ní podílu na jejích budoucích ziscích. Pokud bude shledán úpadek spole�nosti a 

povolena reorganizace spole�nosti, nep�edpokládám, že by tito investo�i opustili své 

zám�ry.  

 

 

17. ZÁV�R: 

 

Ú�elem mé diplomové práce bylo zpracování problematiky reorganizace podniku jako 

jednoho ze sana�ních zp�sob� �ešení úpadku, jež postupn� v d�sledku ekonomické krize z let 

2007 až 2009, jejíž následky siln� doznívají dodnes, a se za�al dostávat do pop�edí zájmu 

ve�ejnosti. Úpravu tohoto sana�ního zp�sobu �ešení úpadku podle našeho insolven�ního 

zákona jsem v n�kterých klí�ových bodech srovnala s zákonem �. 7/2005 Zz., o konkurze a 

reštrukturalizácii. Na základ� tohoto srovnání bych si dovolila �íci, že ob� dv� úpravy mají jak 

obrovská pozitiva, tak negativa. Oba dva zákony jsou v ú�innosti teprve pár let. Proto je t�žké 

jednozna�n� ur�it, který zákon je lepší a zodpov�zení této otázky nebylo ani ú�elem této 

práce. Každopádn� se domnívám, že zákonodárci v obou zemích by n�které body obou úprav 

m�li zajisté upravit, zejména up�esnit.  

 

Dovoluji si op�tovn� zd�raznit, že na �ešení úpadku reorganizací není žádný nárok. Pouze za 

dosažení ur�itého d�v�ryhodného a harmonického prost�edí mezi dlužníkem a v��iteli. Tehdy 

je možné, aby reorganizace byla ukon�ena úsp�šn� ve prosp�ch všech zú�astn�ných stran. 

Reorganizace je ur�itým kompromisem. V��itelé se musí smí�it s tím, že musí slevit ze svých 

nárok� a jejich uspokojení nebude v tak vysoké mí�e a bude postupné. Dlužník, respektive 

jeho management, se nachází v postavení osoby s dispozi�ními oprávn�ními, musí �init 

jednotlivé kroky podle reorganiza�ního plánu, p�i�emž n�které jeho úkony mohou podléhat 

souhlasu v��itelského výboru.  
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Je nutné si uv�domit, že aby reorganizace anebo jen snaha o ní mohla být realizována musí 

zákonodárce vytvo�it odpovídající právní rámec �ešení úpadku s veškerým ohledem na 

ekonomickou situaci ve stát�. Právní úprava p�íliš tvrdá nebo nekorespondující tržním 

podmínkám odradí od  reorganizace tam, kde by byla nejefektivn�jším zp�sobem �ešení 

úpadku. Naopak p�íliš m�kká úprava právních p�edpis� bude motivovat k zneužití 

insolven�ního �ízení. Zákonodárce si musí uv�domit, že práv� podle charakteru právní úpravy 

našeho státu jsou jak domácí podnikatelské subjekty tak i zahrani�ní investo�i motivováni 

k ur�itému chování. S tímto v�domím by m�l zákonodárce tvo�it jednotlivé právní normy.  

 

Je smutné, že úsp�šná reorganizace není v �eském prost�edí p�íliš �astým jevem, nebo� p�i 

jejím zdárném konci z�stává zachován bezpo�et pracovních míst, pokra�uje efektivní výroba 

produkt� anebo poskytovaní služeb, které trh poptává. Do ekonomických potíží se m�že 

dostat každý podnikatelský subjekt, jelikož sebelepší management m�že ud�lat chybná 

rozhodnutí anebo se podnik m�že dostat do krizového stavu v d�sledku vn�jších negativních 

vliv�, jak jsme toho mohli být sv�dky p�i nedávné celosv�tové krizi z let 2007 až 2011. 

Kdyby v takovém p�ípad� byl úpadek podnik� na celém sv�t� �ešen likvida�ní formou, 

globální trh by se podle mého názoru daleko citeln�ji zhroutil. Ve v�tšin� p�ípadech dochází 

k up�ednostn�ní absolutní likvidace podniku ve prosp�ch hrstky ú�astník� p�ed, by� i jen 

�áste�nou, záchranou životaschopné �ásti podniku, jež by z celospole�enského ohledu byla 

efektivn�jší. Bohužel �eská spole�nost zatím z�ejm� není p�ipravena a otev�ena k využití 

tohoto institutu, jehož cílem je ozdrav�ní dlužníka. Myslím, že hlavními d�vody nízkého 

využívání tohoto sana�ního �ešení je ur�itý stupe� nevyzrálosti spole�nosti, kdy jednotliví 

ú�astníci nejsou p�ipraveni a ani ochotni dosáhnout dostate�ného stupn� d�v�ry a vzájemného 

konsenzu.  

 

Vysokou pozornost jsem zam��ila na pr�b�h insolven�ního �ízení Družstva Mirotice, které 

jako jedno z mála výjimek, dokázalo sv�j podnik restrukturalizovat v režimu insolven�ního 

zákona. Domnívám se, že klí�ovým faktorem byla celková pozitivní situace, ve které se 

dlužník nacházel. Družstvo Mirotice nemuselo �elit p�ílišné neochot� v��itel� a p�í�iny jeho 

krize spo�ívaly zejména ve vn�jších aspektech, které nemohl dlužník nikterak ovlivnit. Dále 

jsem n�které body demonstrovala na spole�nostech SAZKA, a.s. a Od�vní podnik, a.s. Jejich 

kauzy jsou ovšem p�íliš komplikované a zaslouží si v�tší prostor, než mohu obsáhnout v mé 

diplomové práci.  

 



 - 103 - 

Kauza probíhajícího insolven�ního �ízení spole�nosti SAZKA, a.s. je velmi zajímavá a 

v posledních týdnech v ní pravideln� dochází k mnoha zlomovým událostem. Podle mého 

názoru je SAZKA, a.s. budoucím úsp�šných adeptem na povolení reorganizace. K dnešnímu 

dni nebyl shledán její úpadek, ale rozhodnutí insolven�ního soudu o prohlášení úpadku 

spole�nosti, je na spadnutí. 

 

Osobn� p�ipouštím, že relativn� nová úprava insolven�ního zákona je moderní, kopíruje 

trendy úpadkového práva v západních sv�tech a v mnoha ohledech je kvalitní zejména v �ásti 

upravující spole�nou fázi p�ed rozhodnutím o zp�sobu �ešení úpadku. Bohužel insolven�ní 

zákon zcela nenaplnil své ambice v oblasti sana�ní formy �ešení krize podniku. Podle mého  

názoru, kritéria jejího pr�b�hu nedostate�n� nereflektují pot�eby a situaci na �eském a 

celosv�tovém trhu a tím nedostate�n� motivují ú�astníky k jejímu zvolení p�i �ešení úpadku 

dlužníka.  
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SUMMARY IN ENGLISH: 

 

Reorganisation as a non-liquidation solution of bankruptcy: 

 

The main purpose of my final thesis is to analyse a non-liquidation solution of bankruptcy of 

a debtor under the Czech act No. 184/2006 Sb. (Coll.) hereinafter called as Insolvency Act, 

with all respect to the actual judicial decisions, legal opinion of the professional public and 

economic aspects as well. Some issues under Czech law are given in comparison with the 

Slovenian act No. 7/2005 Zz. (Coll). The main reason for my research is the increasing 

importance of insolvency law after the economic crise in 2007 to 2009. Since many 

companies are still to be winded-up, although, it is not the most effective form of figuring out 

their decline in light of all-society economic stand-point. 

 

The thesis is divided into 17 chapters. Each chapter is composed of several main points. The 

first part subsumes ten chapters, which describes basic elements of incolvency proceedings 

that are very important for the overview comprehension of the reorganization. The 

aforementioned part of my thesis covers the description of the historical development and 

basic elements of incolvency proceedings, explenation of bankruptcy, decision of bankruptcy, 

petition for bankruptcy order, parties to incolvency proceedings, automatic stay, bankrupt´s 

estate. 

 

Further, there is a simple introduction into solutions to bankruptcy, which opens the second 

part of my thesis that deals with reorganization itself.  

 

Chapter Eleven describes one example of two succesful reorganization cases in the Czech 

Republic. Chapter Twelve focuses on issues connecting with an initiatory phase of 

reorganization proceedings and it particularly highlights quantity and quality tests of 

admissibility of reorganization. The following chapter is an analysis of a reorganisation plan, 

which is the most important object of the whole proceedings. Chapter Fourteen looks at 

particular ways of solutions of bankruptcy. Chapter Fifteen relates to termination of 

reorganization and its possible forms. The following Chapter covers offers basic reasons and 

explanation of a low number of reorganizations used in the Czech Republic. Conclusion is 

finally drawn in Chapter Seventeen. 
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 In my personal opinion, the Insolvency Act is of a good quality, however, there are many 

points to be amended for reaching better correspondence to the economic status of the Czech 

society. I am afraid that the Czech public is not already prepared for this non-liquidation 

solution and it would be a question of a long period time to convert it. Chapter Eighteen gives 

a list of a literature and other sources used for my thesis.  
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1. Obecn� k reorganizaci jako form� �ešení úpadku dlužníka 

Reorganizací se dle insolven�ního zákona (dále jen IZ) rozumí zpravidla postupné 

uspokojování pohledávek v��itel� p�i zachování provozu dlužníkova podniku zajišt�né 

opat�eními k ozdrav�ní hospoda�ení tohoto podniku podle soudem schváleného 

reorganiza�ního plánu s pr�b�žnou kontrolou jeho pln�ní ze strany v��itel�. 

 

Osobou oprávn�nou podat návrh na povolení reorganizace je dlužník nebo p�ihlášený v��itel. 

Návrh na povolení reorganizace m�že podat pouze ten. kdo je v dobré ví�e, že jsou nebo 

budou spln�ny všechny podmínky pro schváleni reorganiza�ního plánu. 

 

U v��itel�, do jejichž práv reorganiza�ní plán zasahuje, se v reorganiza�ním plánu uvede, o 

jakou �ástku je jejich pohledávka snížena nebo po jakou dobu bude trvat odklad její splatnosti 

nebo vykonatelnosti anebo v �em spo�ívají jiné zásahy do práv v��itel�. 

 

Reorganizace se ú�astní v souladu s ustanovením § 334 IZ p�ihlášení v��itelé, jakož i v��itelé 

s pohledávkami za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a v��itelé jim na rove� postavení (§ 169 

IZ). 
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2. Skupiny v��itel�122 

Dle ustanovení § 337 insolven�ního zákona se v��itelé dlužníka pro pot�eby ur�ení rozsahu 

uspokojení zjišt�ných pohledávek a hlasování v��itel� o p�ijetí reorganiza�ního plánu p�i 

reorganizaci rozd�lují do skupin, a to tak, aby v každé skupin� byli v��itelé se zásadné 

shodným právním postavením a se zásadn� shodnými hospodá�skými zájmy. Rozd�lení 

v��itel� do jednotlivých skupin obsahuje reorganiza�ní plán, v n�mž se vždy uvede, podle 

jakých kritérii k rozd�lení v��itel� došlo. Samostatnou skupinou jsou zejména každý zajišt�ný 

v��itel, v��itelé uvedení v § 335 a v��itelé, jejichž pohledávky nejsou reorganiza�ním plánem 

dot�eny. 

 

A. P�ihlášení v��itelé se zjišt�nými pohledávkami (mimo skupiny v��itel� B a C) 

Do teto skupiny pat�í v��itelé s pohledávkami ve výši zjišt�né na p�ezkumném jednání dne 

22. zá�í 2008, kte�í nemají s dlužníkem uzav�eny dohody o splatnosti p�ihlášených 

pohledávek. Tyto pohledávky uvedené v p�íloze �. 1 budou dlužníkem uhrazeny v plné výši 

zjišt�né na p�ezkumném jednání do patnácti dnu po nabytí ú�innosti reorganiza�ního plánu. 

Výjimkou je pohledávka v��itele �. 59 paní Mgr. Marie Strnadové zjišt�ná ve výši 16.156,-- 

K� a pohledávka v��itele �. 76 pana Františka Va�á�e ve výši 20.616,70 K�. U obou t�chto 

v��itel� výše zjišt�ných pohledávek �inila mén� než 50% p�ihlášených pohledávek, takže 

podle § 178 insolven�ního zákona se k p�ihlášené pohledávce nep�ihlíží ani v rozsahu, ve 

kterém byla zjišt�na. Vzhledem k tomu, že oba v��itelé však podali žaloby na ur�ení pravosti 

a výše pop�ených pohledávek, bude použití výše uvedeného ustanovení insolven�ního zákona 

závislé na výsledku inciden�ních sporu. Do doby jejich skon�ení však nebude v��itel�m 

vyplacena ani zjišt�ná �ást jejich p�ihlášených pohledávek a bude zahrnuta do reorganiza�ní 

rezervy spole�n� s pop�enou �ástí pohledávek. 

 

Do této skupiny dále pat�í v��itelé s pohledávkami ve výši zjišt�né na p�ezkumném jednání 

dne 22. zá�í 2008, kte�í mají s dlužníkem uzav�eny dohody o splatnosti p�ihlášených 

pohledávek. Tyto pohledávky uvedené v p�íloze �. 1 budou vzhledem k tomu, že splatnost 

závazk� a pohledávek se dle ustanovení § 329 odst. 3 insolven�ního zákona rozhodnutím o 

povolení reorganizace vždy vrací do p�vodních termín�, hrazeny dlužníkem dle uzav�ených 

                                                 
122 § 334 a násl. insolven�ního zákona 
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dohod, splatné �ástky budou uhrazeny v plné výši do patnácti dn� po nabyti ú�innosti 

reorganiza�ního plánu. 

 

P�ihlášené nezjišt�né pohledávky, které jsou p�edm�tem inciden�ních spor�, jsou zahrnuty do 

reorganiza�ní rezervy uvedené v p�íloze �. 2 a tyto pohledávky budou uhrazeny dle výsledk� 

inciden�ních sporu z reorganiza�ní rezervy po jejich ukon�ení. 

B. V��itelé uvedení v § 335 insolven�ního zákona (�lenové dlužníka) 

Do teto skupiny v��itel� pat�í �lenové dlužníka. Za pohledávku �len� dlužníka se považuje 

právo vyplývající z jejich ú�asti v družstvu. Podle § 335 odst. 2 platí, že výše pohledávky 

vyplývající z ú�asti �lena dlužníka v družstvu je rovna nule; ustanovení § 347 odst. 2123 tím 

není dot�eno. Tyto pohledávky jsou uvedené v p�íloze �. 6. 

C. V��itelé nedot�ení reorganiza�ním plánem (§ 337 odst. 3 insolven�ního zákona) 

Do této skupiny pat�i v��itelé s pohledávkou, jejíž výši, splatnost ani další její vlastnosti a 

práva s ní spojená reorganiza�ní plán nem�ní, nebo s pohledávkou, o které v��itel písemn� 

uznal, že není reorganiza�ním plánem dot�ena. Pohledávkou nedot�enou reorganiza�ním 

plánem je i pohledávka, u které v d�sledku prodlení dlužníka došlo ke ztrát� sjednané výhody 

splátek, jestliže reorganiza�ní plán stanoví splatnost jistiny v�etn� úrok� stejn� jako p�ed 

prodlením dlužníka, nem�ní žádná další práva spojená s pohledávkou, s výjimkou práv 

v��itele spojených s ú�inky zahájení insolven�ního �ízení nebo s již nastalým prodlením 

dlužníka, stanoví, že všechny splátky jistiny a úroku, které m�l dlužník zaplatit p�ed svým 

prodlením do dne ú�innosti reorganiza�ního plánu, budou uhrazeny neprodlen� po ú�innosti 

reorganiza�ního plánu. Tyto pohledávky budou uhrazeny v plné výši do patnácti dnu po 

nabytí ú�innosti reorganiza�ního plánu. 

 

P�i schvalování reorganiza�ního plánu platí dle ustanovení § 347 odst. 4 pravidlo, že skupina 

v��itel�, jejichž pohledávky nejsou reorganiza�ním plánem dot�eny, se vždy považuje za 

skupinu, která reorganiza�ní plán p�ijala; obdobn� to platí pro jednotlivé v��itele této 

skupiny.V��itelé této skupiny jsou uvedeni v p�íloze �. 1. 

                                                 
123  Zn�ní § 347 odst. 2 insolven�ního zákona: 
 
Jde-li o skupinu v��itel� uvedených v § 335, platí, že tato skupina p�ijala reorganiza�ní plán, jestliže se pro jeho p�ijetí  vyslovila v�tšina 
spole�ník� nebo �len� dlužníka; u dlužníka se základním kapitálem musí souhrnný podíl t�chto spole�ník� nebo �len� dlužníka sou�asn� 
p�edstavovat alespo� dv� t�etiny základního kapitálu dlužníka.  
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�� Zp�sob reorganizace 

Dlužník bude financovat reorganizaci vydáním �ásti dlužníkových aktiv v��itel�m, konkrétn� 

vydáním pen�žních prost�edk� za p�íjmy z prodeje sklizn� zem�d�lských plodin za rok 2008, 

z prodeje nepot�ebných nemovitostí (viz níže) a z dotací poskytovaných státem. 

 

Zdroje k financování reorganizace a jejich vytvá�ení jsou uvedené v p�íloze �. 3. 

 

Mezi opat�ení p�ijatá dlužníkem ke spln�ní reorganiza�ního plánu dále pat�í restrukturalizace 

pohledávky v��itele �. 13 pana Jozefa Bcniska spo�ívající v odkladu splatnosti mimo 

reorganizaci po jejím ukon�ení na základ� dohody s ním uzav�ené ( viz p�íloha �. 7). 

 

U v��itele �. 68 Zem�d�lské služby N�mec, s.r.o. dlužník zapo�ítává svoji pohledávku za 

tímto v��itelem ve výši 714.809,- K� s jeho pohledávkou zjišt�nou v p�ezkumném �ízení ve 

výši 782.179,- K�. Vzhledem k tomu, že pohledávka v��itele je vyšší než pohledávka 

dlužníka, nabytím ú�innosti reorganiza�ního plánu zanikne jeho pohledávka v zapo�teném 

rozsahu a zbývající �ást bude zaplacena dle p�ílohy �. 1 do patnácti dn� po nabytí ú�innosti 

reorganiza�ního plánu. 

 

Dlužník p�edpokládá prodej �ásti majetkové podstaty, která je pro pln�ní jeho podnikáni 

nepot�ebná. V sou�asné dob� nap�. probíhají jednáni se zájemci o koupi rodinných dom� �. p. 

98 v k. ú. Boudy, �. p. 289 a �. p. 290 (okály) v k. ú. Mirotice. P�edpokládaná kupní cena za 

tyto nemovitosti by m�la dosáhnout �ástky 2,1 mil. K�. 

�� Opat�ení k pln�ní reorganiza�ního plánu 

Dle ustanoveni § 353 insolven�ního zákona je dlužník od ú�innosti reorganiza�ního plánu 

oprávn�n nakládat s majetkovou podstatou, toto jeho oprávn�ní m�že být omezeno ve 

prosp�ch jiných osob pouze reorganiza�ním plánem; jiná omezeni, ke kterým došlo ze 

zákona nebo rozhodnutím insolven�ního soudu v dosavadním pr�b�hu insolven�ního �ízení, 

ú�inností reorganiza�ního plánu zanikají. 
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�� Provoz dlužníkova podniku 

Dlužník bude dále pokra�ovat ve svých podnikatelských �innostech, aby zejména nedošlo k 

znehodnocení rozpracované výroby dlužníka, kterou jsou investice do p�ípravy zem�d�lských 

pozemk� pro sklizn� zem�d�lských plodin v roce 2009 a získání dotaci na obhospoda�ované 

pozemky, což jsou hlavní zdroje p�ijmu dlužníka v p�íštím roce.  

 

Dlužník bude dále pokra�ovat v prodeji nepot�ebného majetku, zejména pak nemovitostí, 

které neslouží k provozování jeho podniku.  

 

Dlužník rovn�ž bude vymáhat intenzivn� splatné pohledávky, a to i soudní cestou. 

 

6. Osoby podílející se na financováni reorganiza�ního plánu 

 

Vzhledem k okolnostem výše uvedeným je možné p�edpokládat, že dlužník bude schopen 

plnit závazky uvedené v reorganiza�ním plánu z vlastních zdroj�. Žádné další osoby se 

nebudou podílet na financování reorganiza�ního plánu nebo p�evzetí závazk� dlužníka a ani 

zajiš�ovat jejich spln�ní. 

 

Reorganiza�ní plán v p�edkládané podob� umožnilo uzav�ení dohody s v��itelem panem 

Jozefem Beniskem, podle které budou jeho pohledávky uspokojeny mimo reorganiza�ní plán 

v pr�b�hu roku 2009 (viz bod 8. tohoto plánu). 

7. Dopad na zam�stnanost v dlužníkov� podniku: 

Pln�ní reorganiza�ního plánu žádným zp�sobem neovlivní zam�stnanost v dlužníkov� 

podniku. 

8. Závazky v��i v��itel�m po skon�ení reorganizace 

Dle ustanovení § 356 insolven�ního zákona platí, že není-li insolven�ním zákonem nebo 

reorganiza�ním plánem stanoveno jinak, zanikají ú�inností tohoto plánu práva všech v��itel� 

v��i dlužníkovi. Za v��itele dlužníka se od ú�innosti reorganiza�ního plánu považují pouze 

osoby uvedené v reorganiza�ním plánu za podmínek v n�m stanovených, v�etn� rozsahu 

jejich práv. 
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Ú�inností reorganiza�ního plánu zanikají práva t�etích osob k majetku, který náleží do 

majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným v reorganiza�ním plánu (viz 

p�íloha �. I tohoto reorganiza�ního plánu) za podmínek v n�m stanovených, není-li v 

insolven�ním zákon� nebo v reorganiza�ním plánu stanoveno jinak. To platí i pro majetek, 

který podle reorganiza�ního plánu má p�ipadnout osob� odlišné od dlužníka. Právo t�etích 

osob na vylou�ení v�ci nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty tím není dot�eno. 

 

Mimo reorganiza�ní plán bude dlužník v pr�b�hu jeho pln�ní i po skon�ení reorganizace 

plnit nep�ihlášeným v��itel�m, se kterými uzav�el dohody o spláceni jejich pohledávek p�ed 

zahájením insolven�ního �ízení, a to v termínech v dohodách uvedených. 

 

Majoritní v��itel pan Jozef Beniska, �. p�ihlášky 13, uzav�el s dlužníkem dne 28. 11. 2008 

dohodu o úhrad� dluhu, která je p�iložena jako p�íloha �. 7 reorganiza�ního plánu. V��itel 

pan Jozef Beniska má v dob� p�edložení reorganiza�ního plánu za dlužníkem pohledávky v 

celkové výši 12.343.788,50 K�, z toho celková výše p�ihlášených a zjišt�ných pohledávek 

�iní 8.210.405,50 K� a celková výše pohledávek vzniklých ode dne konání p�ezkumného 

jednání u insolven�ního soudu do dne uzav�ení dohody �iní 4.133.383,00 K�. Ve výše 

uvedené dohod� se dlužník zavázal uhradit pohledávky po p�edpokládaném termínu skon�eni 

reorganizace ve splátkách od dubna do prosince 2009 s tím, že tyto úhrady nebudou do 

reorganiza�ního plánu zahrnuty.Dlužník uznává výše uvedené pohledávky v��itele pana 

Jozefa Beniska a tyto pohledávky budou uhrazeny po skon�ení reorganizace dle dohodnutého 

splátkového kalendá�e. 

 

9. Zajišt�ní spln�ní pohledávek ohledné kterých nebyl skon�en inciden�ní spor a 

pohledávek vázaných na odkládací podmínku 

Pohledávky, které jsou p�edm�tem inciden�ních spor� a pohledávky vázané na odkládací 

podmínku budou v p�ípad�, že nastane jejich splatnost, hrazeny z reorganiza�ní rezervy dle 

p�ílohy �. 2. Reorganiza�ní rezerva p�edstavuje prost�edky dlužníka, které budou u každé z 

pohledávek uvedených v p�íloze �. 2 až do zániku d�vodu jejího za�azení do reorganiza�ní 

rezervy ú�elov� vázány na p�ípadnou úhradu této pohledávky, K zániku d�vodu za�azeni 

pohledávky do reorganiza�ní rezervy dojde v p�ípad� uhrazení této pohledávky, pokud bude 

zjišt�na v insolven�ním sporu nebo pokud nastane splatnost spln�ním odkládací podmínky, v 

ostatních p�ípadech nap�. ukon�ením inciden�ního sporu aniž by byla zjišt�na žalovaná 
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pohledávka �i zánikem pohledávky vázané na odkládací podmínku, aniž by tato podmínka 

nastala, p�ípadn� jiným zákonným zp�sobem. Po zániku d�vodu za�azení pohledávky do 

reorganiza�ní rezervy m�že dlužník op�t s prost�edky na tuto pohledávku vázanými voln� 

disponovat. 

10. P�edpokládaný termín skon�ení reorganizace 

Dlužník p�edpokládá, že reorganizace dle tohoto reorganiza�ního plánu by mohla být 

skon�ena do 28. února 2009, p�i�emž úhrady v��itel�m dle p�ílohy �. I budou zaplaceny do 

patnácti dn� po nabytí ú�innosti reorganiza�ního plánu. Pohledávky vzniklé v��itel�m z 

inciden�nich spor�, které do data p�edpokládaného ukon�ení reorganizace nebudou 

pravomocn� rozhodnuty, budou hrazeny z reorganiza�ní rezervy. 

V Miroticích dne 30. listopadu 2008 

 

Ing. Jarmila Kolá�ová      Radka Bendová 

podpis        podpis 

 


