
UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK V INSOLVENČNÍM 

ŘÍZENÍ – RESUMÉ 

Cílem mé práce je analyzovat a rozebrat postup a problematiku oblasti 

uplatňování pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení a souvisejících stádiích, 

především v rámci zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně zhodnotit jeho přínos, 

pozitiva či negativa a celkově obecnou nutnost nahrazení zákona č. 328/1991 Sb., o 

konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, to vše s přihlédnutím 

k navrhovaným změnám v této oblasti. V úvodu práce jsou definovány základní pojmy 

používané v této práci, popsána základní problematika a vytyčen směr práce. Práce 

zejména přehledně dělí jednotlivé typy pohledávek účastnících se na insolvenčním 

řízení, popisuje požadavky na jejich řádné a včasné uplatnění, které jsou východiskem 

pro popsané úspěšné uspokojení. Pozornost se více upíná na vybrané zvláštnosti 

pohledávek zajištěných věřitelů. V závěru je akcentováno směřování úpravy zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů v důsledku připravované novely. Práce se skládá z pěti kapitol, z 

nichž každá se zabývá různými aspekty uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a 

související problematikou. 

První kapitola je úvodní a obecně popisuje pojem insolvenčního řízení a 

historický vývoj celého úpadkového práva. Tato kapitola je členěna do dvou částí. První 

část pojmově insolvenční řízení vymezuje, v rámci právních odvětví právního řádu 

České republiky jej zařazuje a uvádí jeho základní zásady. Druhá část popisuje 

historický vývoj úpadkového práva do účinnosti zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

Druhá kapitola se zabývá popisem zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) jako takovým a vymezuje principy, na nichž 

byl vytvořen. 

Třetí kapitola je stěžejní, je rozdělena do devíti částí, v rámci nichž je ještě dále 

členěna. Poskytuje základní dělení pohledávek podle jejich druhů. Dále se podrobně 



 

zaměřuje na proces uplatňování jednotlivých druhů pohledávek, v rámci kterého se 

zaměřuje na problematiku přihlášky pohledávky (její náležitosti a dispozicí s touto), 

otázkou včasnosti uplatňovaných pohledávek, také popisuje přezkoumání přihlášených 

pohledávek, sankce za uplatnění nadhodnocené pohledávky a nadhodnoceného zajištění 

a konečně se speciálně zaměřuje na pohledávky vyloučené z uspokojení a pohledávky 

zajištěné. 

Další, čtvrtá kapitola se zaměřuje na problematiku vyplývající z institutu 

uspokojení pohledávek. V rámci stádií insolvenčního řízení systematicky navazuje na 

předchozí kapitolu a je tvořena třemi částmi. Část první je podrobnější a upravuje 

uspokojení pohledávek v rámci konkursu. Část druhá se zaměřuje na uspokojení 

pohledávek v rámci reorganizace a oddlužení. Poslední část upravuje speciální 

postavení zajištěných věřitelů při uspokojování pohledávek. 

Předmětem pátá kapitola je v rámci předchozích kapitol popsat uplatňování 

nároků v insolvenčním řízení v důsledku připravované novely zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), která dosud nebyla legislativním 

procesem schválena, ale je natolik významná a obsahuje některé změny, že ji nelze 

opominout. 

Vyvozené závěry dokazují, že komplexní úprava zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) je znatelným pokrokem oproti té 

upravené zákonem č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání a vede ke zrychlení i 

zefektivnění insolvenčního řízení, což dokazují i uveřejněné statistiky. Je třeba ocenit 

ustanovení zabraňující uplatňování neopodstatněným a nadhodnoceným nárokům a 

obecně pozitivně lze také vnímat sanační způsoby řešení úpadku. Nelze ji však 

označovat za bezchybnou, když si do jisté míry vynutila judikatorní zásahy Ústavního 

soudu a navazující novelizace. Jedná se však o úpravu, kterou lze stále považovat za 

novou a taková by se dílčím a nekoncepčním změnám jen s těží vyhnula. Lze 

konstatovat, že připravovaná novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), projednávaná Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jako 

sněmovní tisk č. 929 se pokouší za přispění praktických připomínek široké odborné 

veřejnosti nedostatky předmětné úpravy odstranit. 


