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1. ÚVOD

Spolu s rozvojem tržního hospodářství se na území České republiky začalo opět rozvíjet 

insolvenční právo, které zažilo velkou proměnu v podobě zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení. Byl to znatelný odklon od starého porevolučního konkurzního 

zákona, který absolutně nevyhovoval potřebám moderní doby, rozvíjejícího se tržního 

hospodářství. Ve světovém měřítku naše právní úprava zaostávala, navíc se plně projevily 

rovněž důsledky globální hospodářské krize během roku 2007, na kterou dřívější právní 

úprava nebyla schopná reagovat. Konkurzní řízení bylo velmi zdlouhavé, neefektivní, 

netransparentní, nepředvídatelné a téměř vždy znamenalo pro dlužníka jeho právní zánik; 

to vše vyústilo k vytvoření a přijetí právní úpravy zcela nové, která hledala inspiraci 

především v Německu a Spojených státech amerických. Úprava nového insolvenčního zákona 

směřuje k tomu, aby byl dlužník a věřitelé motivováni ke spolupráci, která povede 

ke včasnému odhalení a řešení úpadku. Nejen platný insolvenční zákon, ale také celá teorie 

insolvenčního práva preferuje sanační řešení dlužníkova úpadku před jeho likvidací, pokud je 

takové řešení ekonomicky přijatelné a smysluplné. Takové hodnoty konkursní zákon neměl, 

proto jde o institut relativně nový, ale přesto již více než pět let můžeme fungování sanačního 

řešení úpadku v podobě oddlužení pro fyzické osoby nepodnikající, anebo reorganizaci 

pro podnikatele, ať už fyzické nebo právnické osoby. 

Mne zaujala právní úprava reorganizace určená pro podnikající subjekty. Není žádným 

tajemstvím, že případů, kdy byla, byť jen soudem povolena reorganizace je poměrně málo, 

k dnešnímu dni celkem 78. Je nutno podotknout, že reorganizace je určená především 

pro velké podnikatele, pro podnikatele s malým obratem je zde dána možnost pouze 

tzv. předpřipravené reorganizace, se kterou musí souhlasit polovina nezajištěných a polovina 

zajištěných věřitelů, a která je značně komplikovaná. Tyto nepříznivé statistické údaje 

napomohly k zamyšlení zákonodárce nad tím, zdali by nebylo vhodné zpřístupnit standardní 

reorganizaci podnikatelům s nižším obratem, než stanovuje platné znění insolvenčního

zákona. 

Tato práce je rozčleněna do dvanácti kapitol, ve kterých se budu věnovat kromě stručné 

historie právní úpravy a obecné úpravy, která je nezbytná pro celkové pochopení 

insolvenčního řízení, hlavně reorganizaci a také případům z praxe. Zaměřím se rovněž 

na srovnání úspěšně splněných reorganizací a případy, kdy byla reorganizace přeměněna 



7

v konkurs. Bohužel zatím počet neúspěšně skončených reorganizací převyšuje, proto bych se 

v závěru práce nad tímto tématem také zamyslela.

V poslední době bychom mezi reorganizacemi našli mnoho zajímavých případů, určitě mezi 

ně patří významná společnost z oblasti lesnictví a dřevařství, LESS a.s. a její dceřiné

společnosti LESS & TIMBER s.r.o. a LESS & FOREST s.r.o. O sanačním způsobu řešení 

úpadku rozhodli věřitelé, protože cesta reorganizace zajistí větší míru uspokojení 

i nezajištěných věřitelů a umožní společnosti se vyhnout likvidačnímu řešení. Hlavní roli 

v úpadku této společnosti hrálo odstoupení největšího smluvního partnera - Lesů ČR 

od uzavřených smluv, což mělo za následek značný pokles zakázek lesních závodů 

společnosti a jejich následné redukci z osmi na pět. I přesto se jejím dceřiným společnostem

podařilo zachovat fungování podniku a připravuje se jejich reorganizační plán; řízení ohledně 

jejich mateřské společnosti LESS a.s. bylo přeměněno v konkurs. Posledním případem 

povolené reorganizace je společnost Plynostav - regulace plynu, a.s., dne 24. 5. 2012. 

Ve své práci jsem se rozhodla pro srovnání s úpadkovým systémem ve Francii, kterému jsem 

věnovala několik samostatných stran. Měla jsem díky zahraničnímu pobytu přístup 

do univerzitní knihovny v Grenoblu, kde také navštěvovala seminář řešení úpadku 

podnikatelů. 

2. HISTORIE PRÁVNÍ ÚPRAVY NA ÚZEMÍ ČR 

2.1. Období do roku 1950

Počátky konkursního řízení na území českých zemí můžeme poprvé zaznamenat v 30. letech 

17. století v důsledku cenové revoluce, následného zadlužení obyvatelstva (zejména šlechty)

a státního bankrotu. Prvotní kodifikační snahy jsou patrné v obecném zřízení zemském z roku 

1627, samotné vydělení konkurzního řízení však nastalo až vydáním císařského reskriptu dne 

29. 8. 1637. Tento raný vývoj vyvrcholil publikací Deklaratorií a Novell (1940, objevily 

se nové pojmy: konkurz a krída – vyrovnávací řízení). Řízení v této době bylo velmi formální, 

nejprve započala likvidační fáze, která měla podobu řízení sporného; prioritní řízení sloužilo 

ke stanovení pořadí pohledávek a řízení bylo završeno redistribucí výtěžku.1

                                                                
1 SCHELLE, K. a kol., Nové insolvenční právo, Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2006, str. 7 – 13
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Praxe soudů byla shrnuta v ucelené podobě roku 1781, kdy byl vydán Josefinský konkurzní 

řád, který byl později doplněn o zákon z roku 1862 o vyrovnávacím řízení. Úprava se však 

ukázala být neuspokojivá především pro svou zdlouhavost a nákladnost, proto byl Josefinský 

konkursní řád nahrazen zákonem č. 1/1869 ř.z., konkurzní řád, později novelizovaný v roce 

1884 (měl 2 fáze, zahajovací a vlastní konkurzní řízení). Nedostatky této právní úpravy 

se projevily zejména s příchodem první světové války, byla nahrazena císařským nařízením 

č. 337/1914, jenž se v roce 1918 stal součástí československého právního řádu. Na území 

Československa byl následně přijat nový zákon č. 64/1931 Sb, nazvaný „Řády konkurzní, 

vyrovnávací a odpůrčí“, který sjednotil právní úpravu v českých zemích a byl na svou dobu 

velmi moderní a pokrokový.

2.2. Období socialismu na území ČR

Následkem postupné likvidace institutu soukromého vlastnictví, jako překážkou rozvoje 

socialistické společnosti, byl zákon z roku 1931 byl zrušen vydáním zákona č. 142/1950 Sb., 

občanský soudní řád. Direktivní řízené hospodářství řešilo likvidaci subjektů podle 

hospodářského zákoníku, úprava o exekuční likvidaci byla téměř nevyužívaná. Občanský 

soudní řád z roku 1964 zahrnul exekuční likvidaci pouze do třech formálních ustanovení, 

v praxi opět nevyužitých.2

2.3. Vývoj po roce 1989 do současnosti

Politické a ekonomické změny na území České republiky v roce 1989 si vyžádaly návrat 

ke konkurznímu právu, když byl přijat zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání. 

Jednalo se o novou právní úpravu, která do jisté míry navazovala na zákon z roku 1931. 

Již od počátku byly v praxi zjevné nedostatky tohoto zákona jak hmotně právní tak procesní, 

a to zejména proto, že nedokázal reagovat na vývoj ekonomického tržního systému 

a na moderní potřeby doby, kde se preferují sanační způsoby řešení úpadku. V zásadě byl 

určen pro řešení úpadku menších a středních podnikatelů, nikoli velkých obchodních 

společností, natož spotřebitelů, kdy jejich úpadek mohl být řešen pouze konkurzem anebo 

vyrovnáním. Většinou jediným řešením úpadkových situací dlužníků byl likvidační konkurz.

S ohledem na skutečnost, že novelizace zákona č. 328/1991 Sb. nemohla vyřešit neustále 

vznikající problémy praxe, po dlouhých debatách byl nakonec v roce 2006 vydán zákon 

nový, č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nabyl 

                                                                
2

WINTEROVÁ, A. a kol.., Civilní právo procesní, Praha: Linde Praha, 2011, str. 590
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účinnosti dne 1. 1. 2008. Na koncepci nové právní úpravy pracovala po dobu pěti let komise 

sestavená Ministerstvem spravedlnosti ČR, během projednávání návrhu nového zákona 

v Poslanecké sněmovně došlo k mnoha nikoli zanedbatelným změnám.  Hlavním cílem nové 

právní úpravy bylo zlepšit postavení věřitelů, zrychlit úpadkové řízení a učinit 

ho efektivnějším; dále umožnit dlužníkovi řešit úpadek nelikvidačním způsob, pokud 

to umožňuje jeho ekonomická situace.3 Na aplikaci, nedostatky a vývoj nového insolvenčního 

zákona se pokusím upozornit v této práci.

Česká republika vstoupila ke dni 1. 5. 2004 do Evropské unie, proto se stalo součástí českého 

právního řádu také nařízení Rady č. 1346/2000 o insolvenčním řízení, vztahuje na řízení 

zahájená v rámci Evropské unie (vyjma Dánska) a jeho smyslem je sjednocení roztříštěných 

národních právních úprav, řešit kolizní situace, zrychlit a zjednodušit úpadkové řízení. 

K významným nedávným novelizacím insolvenčního zákona patří zákon č. 334/2012 Sb., 

který umožňuje odmítnutí insolvenčního zákona pro jeho zjevnou bezdůvodnost 

(tzv. protišikanózní novela) a také nesmím opomenout zmínit připravovanou novelizaci 

insolvenčního zákona vedenou pod sněmovním tiskem č. 929. Tato novela významným 

způsobem mění limitní kritéria pro přípustnost reorganizace, která by se tak měla stát obecně 

přístupnější; v souladu s judikaturou NSČR se doplňuje sporná úprava oddlužení manželů

a osob samostatně výdělečně činných. Předmětem novely bude také harmonizace ustanovení 

insolvenčního zákona v souvislosti s novým občanským zákoníkem.   

3. ÚPADEK

Insolvenční zákon rozlišuje v § 3 dvě základní formy úpadku, a to platební neschopnost 

a předlužení, dále ještě tzv. hrozící úpadek. Platební neschopnost jako formu úpadku je možné 

použít u všech subjektů, ať už právnických osob nebo fyzických osob, osob podnikajících 

či nepodnikajících. Předlužena může být z pohledu insolvenčního zákona jen právnická osoba 

nebo fyzická osoba podnikatel. K tomu, aby byl zjištěn úpadek dlužníka, nejsou nezbytné obě 

formy úpadku.4  

                                                                
3  informační webové portály:
http://konkurs-vyrovnani.cz/index.php?idac=173&idb=28;
http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/insolvencni-pravo.html;
http://cs.wikipedia.org/wiki/Insolven%C4%8Dn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD#Historie_insolve
n.C4.8Dn.C3.ADch_.C5.99.C3.ADzen.C3.AD_v_.C4.8Desk.C3.BDch_zem.C3.ADch
4 Usnesení VS v Praze ze dne 13. 11. 2008, sp. zn. MSPH 95 INS 2212/2008, 2 VSPH 207/2008-B
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3.1. Formy úpadku 

Úpadek dlužníka ve formě platební neschopnosti je definován jako stav, kdy má dlužník 

více věřitelů (alespoň dva) a není schopný plnit své peněžité závazky po dobu delší než třicet 

dnů po splatnosti (tato lhůta byla stanovena s ohledem na směrnici 2000/35 Evropského 

parlamentu a Rady ze dne 29. 6. 2000, o boji proti opožděným platbám v obchodním styku). 

Neschopnost plnit závazky je stanovena jako objektivní skutečnost; takto nemůže být 

posuzována situace, kdy má dlužník dostatek finančních prostředků, ale nechce je plnit.

Ve vztahu k osvědčování úpadku dlužníka a tedy i jeho neschopnosti plnit peněžité závazky, 

musí být splněna nejméně jedna z vyvratitelných právních domněnek (viz § 3 odst. 2 

insolvenčního zákona):

 musí jednat o podstatnou část peněžitých závazků dlužníka, nebo;

 závazky neplní po dobu delší než tři měsíce, nebo;

 není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek proti 

dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo;

 nebyla splněna dlužníkova povinnost předložit seznamy svého majetku, závazků 

a zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud.

Dále platí, že podmínka mnohosti věřitelů není splněna, má-li více pohledávek vůči 

dlužníkovi pouze jeden věřitel. Insolvenční zákon rovněž pamatuje v § 143 odst. 2 na účelové 

postoupení části pohledávky, kdy výslovně stanovuje, že dalším věřitelem není ten, na něhož 

byla převedena pohledávka v posledních šesti měsících před nebo po zahájení insolvenčního 

řízení.

O formu úpadku v podobě předlužení se jedná tehdy, má-li dlužník, který je právnickou 

osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, více věřitelů a zároveň souhrn jeho závazků 

převyšuje hodnotu jeho majetku. Rozhodující je poměr všech dlužníkových závazků (včetně 

těch nesplatných) a jeho majetku, kde je potřeba přihlédnou ke schopnosti dlužníka nadále

pokračovat ve správě a provozu svého podniku. Do ocenění dlužníkova majetku by proto měl 

být zahrnut, pokud to je důvodné, také možný výnos z tohoto provozu dlužníkova podniku.  

Budeme-li se zamýšlet nad tím, zda u předlužení bude výrazná převaha dlužnických 

insolvenčních návrhů, tak je to úvaha logická. Většina věřitelů není schopná osvědčit úpadek 

v účetní rovině, protože nemá přístup k dlužníkovu účetnictví; teoreticky by tak mohl učinit 
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správce daně jako dlužníkův věřitel, ale zákon mu takovou povinnost neukládá a navíc je 

vázán mlčenlivostí.5

Insolvenční zákon zavádí pojem hrozícího úpadku v § 3 odst. 4 insolvenčního zákona, 

s cílem předejít negativním důsledkům, které se pojí k pozdnímu zjištění úpadku a také zvýšit 

podíl dlužnických insolvenčních návrhů. O hrozící úpadek se bude jednat tehdy, bude-li 

možné s ohledem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen 

řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Návrh na zahájení 

insolvenčního řízení z důvodu hrozícího úpadku může podat jen dlužník ještě před vznikem 

samotného úpadku, za využití moratoria nebo usilovat o povolení reorganizace. Vzhledem 

k tomu, že dlužník nejlépe zná poměry uvnitř svého podniku, úspěšnost svého 

podnikatelského plánu, platební morálku svých obchodních partnerů a zákazníků, proto pouze

dlužník může odhalit či předvídat hrozící úpadek.

3.2. Způsoby řešení úpadku

Insolvenční zákon oproti dřívější právní úpravě rozšiřuje možnosti řešení úpadku dlužníka 

o oddlužení a reorganizaci (jako sanační řešení), nadále je jedním z převažujících řešení 

úpadku konkurs (likvidační charakter). Výběr vhodného způsobu řešení dlužníkova úpadku je 

vždy motivován co největší mírou uspokojení věřitelů.

Insolvenční zákon také v § 4 odst. 1 písm. d) upravuje zvláštní způsoby řešení úpadku, 

ve vztahu k možným úpadkům bank a jiných finančních institucí, nebo také nepatrný konkurs.

Sanační způsob řešení úpadku má vést k překonání krize a pokračování v dalších aktivitách 

dlužníka, díky přijatým revitalizačním opatřením. Důvodem pro tento způsob řešení úpadku 

je veden snahou o uspokojení věřitelů v co nejvyšší možné míře, u podnikatelských subjektů 

také snahou o zachování pracovních míst (a tím předejít navazujícím negativním důsledkům). 

Zatímco oddlužení je určené výhradně fyzickým osobám nepodnikatelům (sanace spočívá 

v postupném plnění splátkového kalendáře po dobu 5 let, nebo prodejem dlužníkova 

majetku), reorganizace je možná pouze u právnických osob a fyzických osob podnikajících, 

za splnění zákonem daných kritérií.6 Reorganizace je právě předmětem mé práce, proto se jí 

budu dále věnovat v příslušných kapitolách. 

                                                                
5 KOTOUČOVÁ, J. a kol., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář, Praha: 
C. H. Beck, 2010, str. 13 - 14
6 viz § 316 insolvenčního zákona 
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Likvidační způsob řešení úpadku může být použit u jakéhokoli subjektu a zákonitě vede 

k vyřazení subjektu z ekonomických aktivit, u právnických osob dochází k zániku a důsledku 

toho i výmazu z obchodního rejstříku. Fyzické osoby nemohou ztratit svou právní 

subjektivitu, ale dochází k omezení jejich dispozičních práv s majetkem na minimální míru.7

4. PROCESNÍ SUBJEKTY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ  

Insolvenční zákon v § 9 taxativně stanovuje procesní subjekty, kterými jsou insolvenční soud, 

dlužník a věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníkovi, insolvenční správce, popřípadě 

další správce, státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo 

do incidenčního sporu a likvidátor dlužníka. Jako podmnožina uvedených subjektů zákon

vyčleňuje účastníky řízení (pouze dlužník a věřitelé uplatňující právo vůči dlužníkovi).

Procesní subjekty mají možnost řízení ovlivňovat a účastníci řízení mají v probíhajícím řízení 

zákonem jasně vymezená práva a povinnosti.8 Vymezení procesních subjektů budu více 

specifikovat v následujících odstavcích, ale omezím se na jejich vymezení s ohledem 

na potřeby reorganizace.

4.1. Insolvenční soud

Insolvenční soud je příslušný k vydávání rozhodnutí (formou usnesení), ale plní také funkci 

dohlédací (kontrolní) nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje 

o záležitostech s tím souvisejících. Součástí dohlédací činnosti je také možnost insolvenčního 

soudu ukládat povinnosti v souvislosti s činností subjektů řízení (kromě státního 

zastupitelství) a činit opatření k zajištění účelu řízení. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je 

insolvenční soud oprávněn vyžadovat zprávy a vysvětlení o jeho postupu, ukládat mu pokyny

a provádět šetření. Insolvenční soud se bude v insolvenčním řízení zabývat nejen otázkami 

právními, ale také ekonomické povahy, především v souvislosti s reorganizací.9

V prvním stupni insolvenčního řízení, stejně tak i v incidenčních sporech jedná a rozhoduje 

samosoudce. Věcně příslušným je v prvním stupni řízení krajský soud, místní příslušnost je 

                                                                
7 WINTEROVÁ, A. a kol., Civilní právo procesní, Praha: Linde Praha, 2011, str. 597
8 WINTEROVÁ, A. a kol., Civilní právo procesní, Praha: Linde Praha, 2011, str. 598 - 599
9 HÁSOVÁ J., MORAVEC T., Insolvenční řízení 1.vydání, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, str. 13



13

určena rovněž podle OSŘ.10 Předmětem insolvenčního řízení není spor, ale zjištění, jestli zde 

je úpadek dlužníka a následně nalezení vhodného způsobu jeho řešení. 

4.2. Dlužník

Dlužník je účastníkem insolvenčního řízení po celou jeho dobu, procesně je dlužník vymezen 

jako subjekt, proti němuž je směřován insolvenční návrh. Dlužník musí mít vždy právní 

subjektivitu, může se jednat nejen o právnickou osobu, ale také fyzickou osobu podnikající 

a fyzickou osobu nepodnikající. Insolvenční návrh nemůže nikdy směřovat proti organizační 

složce subjektu.11 Insolvenční zákon ukládá dlužníkovi různé povinnosti a oprávnění; mezi 

základní povinnosti patří povinnost dlužníka podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu 

poté, co se dověděl anebo měl dovědět o svém úpadku, pod sankcí odpovědnosti za škodu 

způsobenou porušením této povinnosti. Dlužník je tedy negativně motivován k vlastnímu 

odpovědnému jednání. Postavení dlužníka se odvíjí od způsobu řešení úpadku, v případě 

reorganizace se budu věnovat povinnostem a oprávněním dlužníka níže.

4.3. Věřitelé

Účastníky insolvenčního řízení jsou věřitelé, kteří uplatnili přihláškou pohledávky svůj nárok 

vůči dlužníkovi (nebo jiným dovoleným způsobem) a mohou vykonávat značný vliv 

na průběh insolvenčního řízení, zvláště u reorganizace. Tento vliv se projeví už při samotném 

rozhodování o způsobu řešení úpadku. Věřitele řadíme do jednotlivých skupin podle povahy 

jejich pohledávek, od toho se pak odvíjí jejich případný vliv na insolvenční řízení.  

Vzhledem ke skutečnosti, že okruh věřitelů bývá často velmi široký, v průběhu insolvenčního 

řízení se mění, není možné jednat s každým dlužníkovým věřitelem individuálně. Za tímto 

účelem jsou vytvořeny věřitelské orgány, jejichž prostřednictvím věřitelé realizují svůj vliv 

a uplatňují svá práva. Mezi věřitelské orgány patří schůze věřitelů, věřitelský výbor, případně 

zástupce věřitelů. 

4.3.1. Schůze věřitelů

Schůze věřitelů je nejvlivnějším orgánem, který je tvořen shromážděním všech věřitelů

přihlášených do insolvenčního řízení. Účast na schůzi věřitelů není povinná, mělo by být však 

v jejich zájmu se schůze zúčastnit, aby mohli vykonávat práva spojená s přihláškou 

                                                                
10 viz § 9 odst. 4 OSŘ a § 85 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
11 WINTEROVÁ, A. a kol., Civilní právo procesní, Praha: Linde Praha, 2011, str. 599
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pohledávky, zejména pak rozhodovat o způsobu řešení úpadku. V praxi se můžeme setkat 

s tím, že ne vždy budou věřitelé sledovat svými rozhodnutími kolektivní zájmy, ale budou 

se snažit prosadit své vlastní zájmy. Právo zúčastnit se schůze věřitelů náleží přihlášeným 

věřitelům, dlužníkovi, insolvenčnímu správci, státnímu zástupci (účastní-li se insolvenčního 

řízení), odborové organizaci, pokud u dlužníka, který má zaměstnance taková organizace 

působí. Zpravidla jsou jednání schůze věřitelů veřejná, v některých případech z důvodu 

zvláštního zřetele může insolvenční soud rozhodnout o vyloučení veřejnosti z jednání.12

Schůze věřitelů se většinou koná v budově insolvenčního soudu, ale pokud se pro daný případ 

předpokládá velký počet účastníků, může se konat na jiném vhodném místě. 

Insolvenční soud určí datum a místo konání schůze věřitelů v rozhodnutí o úpadku, oznamuje 

tak uveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku. Předmětem jednání na první schůzi 

věřitelů je obligatorně volba věřitelského výboru. Dále může být předmětem jednání 

na schůzi věřitelů odvolání dosavadního insolvenčního správce nebo jeho potvrzení ve funkci

po prvním přezkumném jednání, projednání a schválení znaleckého posudku, projednání 

zprávy insolvenčního správce o hospodářské situaci dlužníka. Co se týká reorganizace, je 

datum první schůze věřitelů zásadní pro případný oddělený návrh na povolení reorganizace, 

ten musí být podán nejpozději 10 dnů před datem první schůze věřitelů; pokud bude tato lhůta 

zmeškána, pak insolvenční soud takový návrh odmítne. Podle dosud přístupných údajů 

z insolvenčního rejstříku vyplývá, že průměrná doba mezi rozhodnutím o úpadku a první 

schůzí věřitelů (v případech, kdy byla povolena reorganizace) činí 68 dnů. Můžu jmenovat 

alespoň jeden případ úspěšně dokončené reorganizace společnosti FEREX-ŽSO spol. s.r.o., 

kdy toto mezidobí činilo jen 21 dnů (jednalo se zde o věřitelský insolvenční návrh a návrh 

na povolení reorganizace podal dlužník). Schůzi věřitelů podléhá schválení věřitelského 

návrhu na povolení reorganizace a rovněž rozhoduje o reorganizačním plánu v souvislosti 

s § 344 insolvenčního zákona. 

Věřitelům přísluší hlasovací právo podle výše jeho pohledávky, platí zásada, že na 1 Kč 

pohledávky připadá jeden hlas. Právo hlasovat nemají věřitelé, jejichž pohledávka byla 

popřena, je sporná nebo je vázaná na odkládací podmínku, pokud o jejich hlasovacím právu 

nerozhodne schůze věřitelů (v některých případech insolvenční soud). Aby bylo usnesení 

schůze věřitelů platně přijato, vyžaduje se prostá většina hlasů přítomných nebo řádně 

zastoupených věřitelů. Zvláštní způsob hlasování upravuje insolvenční zákon při rozhodování 

o způsobu řešení úpadku a při přijímání reorganizačního plánu.
                                                                
12 HÁSOVÁ J., MORAVEC T., Insolvenční řízení, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, str. 16 - 17
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4.3.2. Věřitelský výbor

Věřitelský výbor je výkonný kolektivní orgán, který chrání společné zájmy věřitelů (každý 

jeho člen postupuje při výkonu své funkce nezávisle na svých zájmech a s odbornou péčí), 

za součinnosti insolvenčního správce přispívá k naplnění účelu insolvenčního řízení. 

Věřitelský výbor bude významný hlavně v případech velkého počtu věřitelů, přestavuje tak 

souhrn jednotlivých skupin věřitelů s odlišnými zájmy v insolvenčním řízení. Tento orgán 

musí být ustanoven vždy, jestliže je počet přihlášených věřitelů vyšší než padesát. Členy 

věřitelského výboru, včetně jejich náhradníků volí a odvolává schůze věřitelů, přičemž každý 

člen by měl mít svého náhradníka.13 Členové a náhradníci věřitelského výboru (fyzické nebo 

právnické osoby) musí být přihlášenými věřiteli, dále musí se svým zvolením souhlasit a být 

důvěryhodní. Zastoupeny by ve věřitelském výboru měly být poměrně všechny skupiny 

věřitelů, jak zajištění tak nezajištění věřitelé, každá skupina věřitelů si následně volí svého 

zástupce.14 Počet členů věřitelského výboru může být v rozmezí 3 a nejvýše 7 členů, 

o konkrétním počtu členů věřitelského výboru rozhoduje schůze věřitelů, zákon výslovně 

nevyžaduje, aby byl počet členů lichý (v případě rovnosti hlasů při hlasování věřitelského 

výboru rozhodne hlas předsedy). Věřitelský výbor se schází z iniciativy vlastní, může jej 

svolat insolvenční soud nebo insolvenční správce; způsobilý k rozhodování je za přítomnosti 

nadpoloviční většiny svých členů nebo jejich náhradníků. 15

Další působnost věřitelského výboru je uvedena neuzavřeným výčtem v § 58 insolvenčního 

zákona, zejména dohlíží na činnost insolvenčního správce, má právo podávat insolvenčnímu 

soudu návrhy, které se týkají průběhu řízení, dává souhlas k uzavírání smluv o úvěrovém 

financování. Insolvenční zákon upravuje v § 60 také odpovědnost za škodu nebo jinou újmu, 

kterou členové způsobili porušením svých povinností či neodborným výkonem svěřené

funkce. Stejně tak členové věřitelského výboru odpovídají za své zaměstnance a jiné osoby, 

jejichž prostřednictvím plnili či měli plnit své povinnosti.

Insolvenční soud může rozhodnout o jmenování prozatímního věřitelského výboru 

za podmínek stanovených insolvenčním zákonem.16

                                                                
13 Některé insolvenční soudy dovozují, že schůze věřitelů může pouze navrhovat odvolávání členů a náhradníků 
věřitelského výboru, o tom však s konečnou platností rozhodne insolvenční soud; např. usnesení VS v Olomouci 
ze dne 13. 1. 2012, č. j. KSBR 39 INS 398/2010, 3 VSOL 562/2011-B-878
14 Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb., znění účinné od 31. 8. 2005
15 HÁSOVÁ J., MORAVEC T., Insolvenční řízení, 1.vydání, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, str. 20 - 21
16 viz § 61 a následující insolvenčního zákona
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4.3.3. Zástupce věřitelů

Pokud není volba věřitelského výboru povinná, tj. počet přihlášených věřitelů je menší 

než padesát, pak může schůze věřitelů rozhodnout o zvolení zástupce věřitelů a jeho 

náhradníka. 

4.4. Insolvenční správce a další správci

Insolvenční správce a další správci (předběžný správce, zvláštní insolvenční správce, 

oddělený insolvenční správce a zástupce insolvenčního správce) jsou dalšími procesními 

subjekty insolvenčního řízení. Ústavní soud ČR označuje tyto subjekty z pohledu jejich 

postavení za veřejné činitele sui generis;17 na jednu stranu rozhodují o právech a povinnostech 

věřitelů, ale na druhou stranu nejsou ani zástupci dlužníka. Insolvenční správce je povinen 

při výkonu své funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí. Insolvenčním správcem může 

být fyzická osoba, veřejná obchodní společnost a dále zahraniční obchodní společnost 

a sdružení (založené podle práva státu EU, které poskytují záruky ručení společníků jako 

v.o.s.), za splnění podmínek, na základě kterých bude vydáno povolení vykonávat činnost 

insolvenčního správce.18

Insolvenční správce se k výkonu funkce v daném insolvenčním řízení ustanovuje

prostřednictvím insolvenčního soudu ze seznamu insolvenčních správců, vedeném 

Ministerstvem spravedlnosti. Ustanovení ze strany insolvenčního soudu však předchází určení 

konkrétní osoby insolvenčního správce předsedou insolvenčního soudu opatřením (proti němu 

není odvolání přípustné). V případě reorganizace je druhou možností určení osoby 

insolvenčního správce jeho označení v reorganizačním plánu, který je předložen společně 

s insolvenčním návrhem a jež je přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů 

a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů (počítáno podle výše pohledávek); 

za předpokladu, že je s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení reorganizace 

a zároveň daná osoba musí splňovat podmínky pro ustanovení. V reorganizaci se tedy 

na první místo klade dohoda dlužníka s příslušnou většinou věřitelů. Proti usnesení, kterým je 

ustanoven insolvenční správce je přípustné odvolání, pouze s odůvodněním jeho podjatosti 

nebo nesplnění podmínek pro ustanovení.  Podle § 29 odst. 1 insolvenčního zákona platí 

pro všechny způsoby řešení úpadku pravidlo, že na první schůzi věřitelů, následující 

                                                                
17 např. Usnesení ÚS ČR ze dne 12. 3. 2012, sp. zn. IV.ÚS3089/11 a usnesení ÚS ČR ze dne 24. 9. 2009, 
sp. zn. III. ÚS 2101/09
18 viz. § 2 odst. 1, 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
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po přezkumném jednání, se mohou věřitelé usnést na odvolání insolvenčního správce, kterého 

ustanovil insolvenční soud a usnést se na určení nového insolvenčního správce. Insolvenční 

soud následně nového insolvenčního správce potvrdí v usnesení, za předpokladu, 

že insolvenční správce splňuje zákonné podmínky.19 Z tohoto ustanovení je patrné, že určení 

osoby insolvenčního správce je primárně svěřeno do rukou věřitelů. Činnost insolvenčního 

správce je průběžně kontrolována nejen insolvenčním soudem, ale také věřitelským výborem 

resp. zástupcem věřitelů.

Insolvenční zákon upravuje v § 23 povinnost insolvenčního správce uzavřít smlouvu 

o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho 

funkce nebo s činností jeho zaměstnanců pro celou dobu trvání jeho funkce. Toto ustanovení 

je pojistkou pro případy, kdy se věřitelé nestihli připravit na právě probíhající insolvenční 

řízení (využít práva ustanovit svého insolvenčního správce) a hlavně situace tzv. všeobecné 

racionální apatie věřitelů, kdy věřitelé rezignují nejen nad výběrem insolvenčního správce, 

ale i nad kontrolou celého insolvenčním řízením.20

Mezi hlavní náplň činností insolvenčního správce patří přezkum přihlášených pohledávek 

v insolvenčním řízení (má možnost popřít přihlášenou pohledávku), na základě toho sestavuje 

seznam přihlášených pohledávek. Dále od počátku svého ustanovení zjišťuje majetkovou 

podstatu dlužníka za jeho součinnosti, poté je vyhotoven soupis a ocenění majetku dlužníka 

a je pověřený její správou. Mohla bych dále pokračovat výčtem jednotlivých povinností 

a oprávnění insolvenčního správce, ale ta se odlišují podle způsobu řešení úpadku. Pokud jde 

o reorganizaci má insolvenční správce vůči dlužníkovi zejména roli kontrolní, podává 

pravidelné zprávy věřitelskému výboru a plní úkoly a činnosti uložené insolvenčním soudem. 

Blíže se k vymezení činností insolvenčního správce budu věnovat v kapitolách níže.

Insolvenční soud může podle § 34 insolvenčního zákona ustanovit odděleného insolvenčního 

správce pro určité úkony v situaci, kdy bude insolvenční správce vyloučen z některých úkonů 

pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů, případně zástupci tohoto věřitele. 

Dále v některých případech je potřeba vyřešit problematiku, která vyžaduje odbornou 

specializaci. Zde má  insolvenční soud možnost ustanovit zvláštního insolvenčního správce

a upravit jeho vztah k insolvenčnímu správci (viz § 35 insolvenčního zákona).

                                                                
19 podmínky v § 21 - §24 insolvenčního zákona
20 RICHTER, T., Insolvenční právo, 1. vydání, Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 143 nebo také důvodová 
zpráva k připravované novele insolvenčního zákona, sněmovní tisk č. 929 dne 5. 3. 2013.
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V současnosti je připravována novela insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních 

správcích (sněmovní tisk č. 929, znění ke dni 21. 5. 2013), na jejímž základě by mělo dojít 

k zavedení rotačního principu pro území celé ČR, namísto platného nominačního principu 

určování insolvenčních správců. Zásadním nedostatkem současné úpravy je nejednotnost 

předsedů jednotlivých insolvenčních soudů v postupech určování konkrétních insolvenčních 

správců. Toto mnohdy zbytečně vyvolává pochybnosti o transparentnosti uvedeného procesu 

či snižuje jeho důvěryhodnost. Cílem rotačního systému je zajistit spravedlivost a nestrannost 

v distribuci insolvenčních případů; již dnes některé insolvenční soudy interně fungují 

na principu rotace.21 V případě reorganizace tuto plánovanou změnu považuji za nikoliv 

zásadní, zpravidla dochází k dohodě dlužníka s věřiteli na konkrétní osobě insolvenčního 

správce, a hlavně je zde stále možnost věřitelů odvolat dosavadního insolvenčního správce 

a ustanovit insolvenčního správce nového.

Co se týká odměny insolvenčního správce u reorganizace, tomuto tématu se budu podrobněji 

věnovat u tzv. podlimitních reorganizací, kde nastává problém s aplikací vyhlášky 

č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, 

o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, 

přičemž § 2 uvedené vyhlášky stanoví nejnižší měsíční odměnu insolvenčního správce 

u reorganizace ve výši 83.000,- Kč (ta je dále navyšována podle obratu dlužníka).

5. ZAHÁJENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

Insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy bezvadný insolvenční návrh22 dojde věcně 

příslušnému soudu (§ 9 odst. 4 insolvenčního zákona), kterým je krajský soud. Insolvenční 

řízení nelze zahájit ex offo.23 Pokud dojde insolvenční návrh věcně nepříslušnému soudu, 

kterým bude například okresní soud, insolvenční řízení zahájeno nebude. Místní příslušnost je 

soudem přezkoumána dříve, než začne jednat ve věci samé, za užití obecných ustanovení 

OSŘ (místně příslušným soudem je tedy krajský soud, který se nachází v obvodu obecného 

soudu dlužníka; v případě fyzické osoby je bude jednat o bydliště nebo místo, kde se osoba 

                                                                
21 více v důvodové zprávě vládního návrhu připravované novely insolvenčního zákona, Sněmovní tisk č. 929, 
str. 48- 52, znění ke dni 21. 5. 2013
22 náležitosti obecně podle OSŘ a dále náležitosti stanovené v § 103, případně § 104 insolvenčního zákona
23 a contrario § 97, odst. 3 insolvenčního zákona
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zdržuje; pokud se bude jednat o fyzickou osobu podnikatele, rozhodující bude místo 

podnikání a pro určení obecného soudu právnické osoby bude rozhodující sídlo).24

Insolvenční zákoník v § 97, odst. 2 stanoví nezbytnou podmínku insolvenčního návrhu, 

kterou je úředně ověřený podpis navrhovatele nebo zaručený elektronický podpis, v opačném 

případě se k insolvenčnímu návrhu nepřihlíží. Soudní praxe opakovaně dovodila, 

že neověřený podpis na insolvenčním návrhu znamená absenci procesního úkonu, 

jehož důsledkem právě není účinně zahájeno insolvenční řízení. V případě, že soud 

o takovémto vadném návrhu rozhodne (odmítne jej) a je proti němu podáno odvolání, 

odvolací soud musí zákonitě toto rozhodnutí zrušit.25 Nejvyšší soud České republiky se 

ve svém usnesení vyjádřil k situaci, kdy je insolvenční návrh podán zastupujícím advokátem

s přiloženou procesní plnou mocí. Podmínka ověřeného podpisu se vztahuje nejen 

na zmocněného advokáta, ale rovněž na zastoupeného insolvenčního navrhovatele. 

Následkem absence předepsané formy podpisu bude neúčinně zahájené insolvenční řízení, 

které nezakládá překážku již zahájeného řízení.26

Insolvenční řízení se zahajuje insolvenční vyhláškou, kterou insolvenční soud zveřejní 

nejpozději do 2 hodin poté, kdy insolvenční návrh došel věcně příslušnému soudu. Za situace, 

kdy insolvenční návrh dojde mimo stanovené úřední hodiny soudu, musí tak být učiněno 

nejpozději do 2 hodin od zahájení pracovní doby soudu, a to nejbližší pracovní den. Vyhláška

o zahájení insolvenčního řízení, obsahující povinné náležitosti, se podle dikce § 101, odst. 1 

insolvenčního zákona, se vyvěšuje na úřední desce insolvenčního soudu, ale také současně 

zveřejněním v insolvenčním rejstříku, který je dnes jistě bezpochyby častěji využívaným 

zdrojem. Obsahem vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení musí být i mimo jiné údaj 

o přesném okamžiku jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku (datum, hodina a minuta

publikace). Nadto se ještě podle § 97, odst. 3 insolvenčního zákona doručuje tato vyhláška 

účastníkům řízení (odvolání přípustné není) a soud vyrozumí o zahájení insolvenčního řízení 

také zákonem stanovené subjekty. 

Soud může požadovat po navrhovateli bezvadného insolvenčního návrhu, před rozhodnutím 

o něm, zálohu na náklady řízení až do výše 50.000,- Kč. Insolvenční soud rozhodne 

                                                                
24  HÁSOVÁ J., MORAVEC T., Insolvenční řízení, 1.vydání, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, str. 75 - 76
25 Usnesení VS v Praze, ze dne 19. 6. 2009, sp. zn. KSHK 40 INS 2342/20091 VSPH 300/2009-A, nebo také 
usnesení téhož soudu, ze dne 9. 9. 2011, sp. zn. KSPH 40 INS 4221/2011, 3 VSPH 657/2011-A-21
26 Usnesení NS ČR ze dne 27. 9. 2011, sen. zn. MSPH 59 INS 13320/2010, 29 NSČR 51/2011-B-73
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usnesením, lhůta určená k úhradě zálohy se váže na právní moc usnesení27, proti kterému je 

možné se odvolat.28 Soudní praxí bylo dovozeno, že povinnost uhradit zálohu na náklady 

insolvenčního řízení se nevztahuje jak na stávající tak bývalé zaměstnance dlužníka 

(pohledávky vzniklé z pracovněprávního vztahu)29, zato jsou tyto subjekty povinné hradit 

soudní poplatek za insolvenční řízení před soudem prvního stupně, pokud jsou navrhovateli.30

5.1. Dlužnický insolvenční návrh

Není výjimkou oproti jiným zahraničním právním úpravám, že insolvenční zákon v § 98, 

odst. 1 a 2 stanoví v určitých případech dlužníkovi (právnická nebo fyzická osoba podnikatel)

obligatorní povinnost podat insolvenční návrh, která náleží také zákonem daným zástupcům 

dlužníka. Fyzická osoba nepodnikatel je nositelem oprávnění podat insolvenční návrh, nikoli 

nositelem povinnosti. Za dlužníka právnickou osobu nese odpovědnost statutární orgán 

bez možnosti přenést tuto odpovědnost na další subjekt. Zákon zavazuje dlužníka podnikatele, 

zahájit insolvenční řízení, bezodkladně poté, co zjistí, že je v platební neschopnosti (úpadek 

zjevný) anebo je-li předlužen (úpadek skrytý, znovu zavedeno s účinností od 1. 1. 2012).31

Věřitelé mohou rozpoznat platební neschopnost dlužníka, a tím pádem mohou sami iniciovat 

podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Naopak předlužení není pro věřitele lehce 

rozpoznatelné, v důsledku skutečnosti, že jim není znám stav majetku a závazků dlužníka.32

V případě, že ze strany uvedených osob nedojde k podání řádného a včasného insolvenčního 

návrhu, vzniká objektivní občanskoprávní odpovědnost za škodu či jinou majetkovou újmu, 

která by podáním takového návrhu nevznikla.

Pokud insolvenční návrh podá dlužník, musí mít zákonem požadované obsahové náležitosti 

a důkazy osvědčující jeho úpadek. Na rozdíl od věřitelského insolvenčního návrhu 

je na základě § 103 a § 104 insolvenčního zákona dlužník povinen doložit zejména seznam 

svého majetku, závazků a zaměstnanců. Splňuje-li insolvenční návrh všechny náležitosti, 33

poté insolvenční soud zjišťuje dlužníkův úpadek.

                                                                
27 Usnesení VS v Praze, ze dne 13. 11. 2008, sp.zn. MSPH 96 INS 3778/2008, 2 VSPH 224/2008-A
28 Usnesení VS v Praze ze dne 16. 7. 2008, sp.zn. KSUL 44 INS 1893/2008, 1 VSPH 96/2008-A
29 Usnesení VS v Olomouci ze dne 31. 3. 2009, sp.zn. KSOS 16 INS 4599/2008, 2 VSOL 55/2009-A nebo také 
Usnesení VS v Praze ze dne 13. 10. 2010, sp.zn. KSUL 44 INS 3832/2010, 3 VSPH 411/2010-A
30 Usnesení VS v Praze ze dne 19.6.2012 sp. zn. MSPH 79 INS 10350/2012, 1 VSPH 781/2012-A
31 HÁSOVÁ J., MORAVEC T., Insolvenční řízení, 1.vydání, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, str. 61 - 62
32 ŽIŽLAVSKÝ, M., Protržení firemního závoje – odpovědnost společníků za protahování krizové situace 
a opožděné podání insolvenčního návrhu, Bulletin advokacie, 2012, č. 1–2, str. 24
33 Pokud insolvenční návrh trpí vadami, je neurčitý nebo nesrozumitelný, musí být podle § 128, odst. 1 
insolvenční návrh odmítnut ve lhůtě 7 dnů. V případě, že insolvenční návrh neobsahuje všechny předepsané 
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5.2. Hrozící úpadek

Jestliže bude předmětem insolvenčního řízení hrozící úpadek, § 97 insolvenčního zákona 

stanoví, že podání insolvenčního návrhu přísluší pouze dlužníkovi. Insolvenční zákon v § 86 

zakotvuje povinnost insolvenčního soudu provést ke zjištění dlužníkova úpadku také důkazy

dlužníkem nenavržené. Tento fakt nemění nic na zásadě, že nositelem důkazního břemene 

tvrzení mnohosti věřitelů, platební neschopnosti anebo předlužení, je i nadále insolvenční 

navrhovatel; zde se pouze navíc prosazuje zásada vyšetřovací. Insolvenční soud použije 

vyšetřovací zásadu k tomu, aby prokázal skutečnosti tvrzené navrhovatelem a nikoli k tomu, 

aby si tvrzení opatřoval sám.34 Pokud dlužník podá insolvenční návrh pro hrozící úpadek, pak 

je podle § 318 insolvenčního zákona oprávněn podat návrh na povolení reorganizace 

nejpozději do rozhodnutí o jeho úpadku.

5.3. Věřitelský insolvenční návrh

Insolvenční návrh věřitele musí podle § 103 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat 

v okolnostech osvědčujících úpadek dlužníka přesné a konkrétní údaje o splatných 

pohledávkách dlužníka, včetně uvedení věřitelů a přesný údaj o splatnosti. Nejvyšší soud 

České republiky dovodil, že není možné nahradit uvedené údaje pouze obecnými tvrzeními.35

Dále insolvenční zákoník v § 105 insolvenčního zákona ukládá věřiteli povinnost připojit 

k insolvenčnímu návrhu přihlášku splatné pohledávky, kterou eviduje proti dlužníkovi. 

Podmínka mnohosti věřitelů není splněna za předpokladu, že insolvenční navrhovatel (věřitel) 

převedl některou pohledávku (nebo její část) za dlužníkem na třetí osobu v době šesti měsíců 

před podáním insolvenčního návrhu anebo také po zahájení insolvenčního řízení. Shledá-li 

insolvenční soud návrh věřitele vadným, následně jej bez dalšího odmítne; pokud budou 

v insolvenčním návrhu věřitele chybět požadované přílohy, bude navrhovatel vyzván k jejich 

doplnění v zákonem předvídané lhůtě 7 dnů. 

Za předpokladu, že dlužník prokáže nebo osvědčí schopnost uhradit splatné závazky všech 

věřitelů, které byly osvědčeny v insolvenčním řízení, vyvrátí tímto domněnku své platební 

neschopnosti.36

                                                                                                                                                                                                       
přílohy, insolvenční soud vyzve navrhovatele, resp. dlužníka k jejich doplnění podle dikce § 128, odst. 2 a 3 
insolvenčního zákona.
34 ŘEHÁČEK, O., Úpadek a jeho osvědčení, Bulletin advokacie, č. 9/2012, str. 19
35 Usnesení NS ČR, ze dne 21. 12. 2011, sen. zn. 29 NSCR 14/2011
36 Usnesení NS ČR, ze dne 1. 3. 2012, sen. zn. 29 NSČR 38/2010
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5.3.1. Šikanózní insolvenční návrh 

Zákonodárce reaguje novelou insolvenčního zákona, č. 334/2012 Sb., která nabyla účinnosti 

dne 1. 11. 2012, proti podávání tzv. šikanózních insolvenčních návrhů ze strany věřitelů. 

Nový § 128a dává insolvenčním soudcům možnost odmítnout formálně bezvadný insolvenční 

návrh pro jeho zjevnou bezdůvodnost, inspirace této novely je patrná ze zákona 

č. 64/1931 Sb. o řádech konkursních vyrovnávacích a odpůrčích (zejména § 69). V této 

situaci dojde k ukončení řízení, aniž by byla zkoumána věcná podstata sporu zahájeného 

insolvenčního řízení. NSČR již judikoval v roce 2011 (sen. zn. 29 NSČR 14/2011), 

že insolvenční navrhovatel nese riziko vynesení úsudku o zjevné bezdůvodnosti návrhu 

(podle dosavadního stavu insolvenčního návrhu a jeho příloh) ze strany insolvenčního soudu, 

protože je předpokládána zvýšená pečlivost navrhovatele při podání návrhu zahajujícím 

insolvenční řízení.37

5.4. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení 

Se zahájením insolvenčního řízení je spojeno mnoho významných hmotněprávních 

a procesních účinků, s motivem vytvořit rovnováhu mezi ochranou, zachováním majetku 

dlužníka, a spravedlivým zacházením s pohledávkami všech dlužníkových věřitelů 

v pokračujícím insolvenčním řízení. Po celou dobu trvání insolvenčního řízení je cílem 

vytvoření právního režimu, který bude umožňovat co nejefektivnější uspokojení všech 

věřitelů. Podle předchozí právní úpravy byly účinky konkurzního řízení vázané na prohlášení 

konkurzu na majetek dlužníka, naopak insolvenční zákon spojuje účinky zahájení 

insolvenčního řízení s okamžikem zveřejnění vyhlášky, která jeho zahájení oznamuje 

v insolvenčním rejstříku.38 Tato transparentnost daná § 101 insolvenčního zákona je 

považována za ambivalentní; je zajisté správná z pohledu veřejnosti soudního řízení, na druhé 

straně zveřejnění informace o finančních potížích může působit negativně na osobu 

dlužníka.39 Musíme si uvědomit, že subjekt, ač ještě o jeho úpadku nebylo rozhodnuto, může 

být vnímán svými obchodními partnery jako nevěrohodný, může to mít za následek ztrátu 

některých odběratelů, ztrátu zakázek, ke kterým by jinak nedošlo. 

                                                                
37 Důvodová zpráva k zákonu č. 334/2012 Sb., znění účinné od 25. 1. 2012
38 Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb., znění účinné od 31. 8. 2005
39 RICHTER, T., Insolvenční zákon: od vládního návrhu k vyhlášenému znění, Právní rozhledy č. 21/2006, str. 
767 - 768
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Mezi účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení patří zejména (viz § 109 odst. 1):

Nemožnost uplatnění pohledávek a jiných práv týkajících se majetkové podstaty jsou-li 

uplatnitelné přihláškou (soudní řízení o takové žalobě podané po zahájení insolvenčního 

řízení budou zastavena poté, co se stane rozhodnutí o úpadku pravomocným). Za účelem 

ochrany před promlčením nebo zánikem práv uplatnitelných v insolvenčním řízení, po jeho 

zahájení nezačínají anebo se jejich běh přerušuje.40

S cílem vyloučit krácení majetkové podstaty je podřazeno insolvenčnímu zákonu uplatnění 

nebo nové nabytí práva na uspokojení ze zajištění, týkající se majetku ve vlastnictví dlužníka 

nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty (Vrchní soud v Olomouci judikoval 

ve svém rozhodnutí, že v případě zpeněžení dlužníkova majetku před zahájením 

insolvenčního řízení, bude s výtěžkem nakládáno jako se součástí majetkové podstaty, jedná-

li se vymáhanou pohledávku zajištěného věřitele, pak má tento věřitel právo na uspokojení 

z výtěžku zpeněžení; důsledkem zde bude skutečnost, že náklady spojené se zpeněžením 

majetku náleží soudnímu exekutorovi, nikoli insolvenčnímu správci41).

Výkon rozhodnutí či exekuci, postihující majetek ve vlastnictví dlužníka, stejně tak i jediný 

majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, ale není už možné provést.

Z rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky můžu citovat, že „exekuce nemůže být 

provedena poté, kdy bylo zahájeno insolvenční řízení. V takovém případě je exekutor povinen 

do majetkové podstaty vydat insolvenčnímu správci podle § 206 insolvenčního zákona 

všechny věci a práva, které exekutor zajistil. Svou pohledávku na nákladech exekuce pak 

exekutor přihlásí jako věřitel do insolvenčního řízení“42

Neméně významným účinkem zahájení insolvenčního řízení je omezení dlužníkových 

dispozic s jeho majetkem, tak aby nedošlo k jeho nikoli zanedbatelnému zmenšení, a tím 

případně nevznikla škoda věřitelům. Dlužníkovi zůstávají dispoziční úkony spadající 

pod obvyklou správu a provoz podniku, úkony, kterými je odvracena hrozící škoda či plnění 

zákonné vyživovací povinnosti. Za účelem ochrany zájmu věřitelů má insolvenční soud 

rovněž podle § 113 insolvenčního zákona pravomoc nařídit předběžné opatření, kterým dojde 

k širšímu omezení dlužníkova oprávnění nakládat s majetkovou podstatou. Takové opatření 

má být užito pouze v případě, že není dostatečným zákonné omezení, dlužník zákonem 

stanovená omezení nerespektuje anebo existuje důvodná obava, že dlužník omezení dlužník 

                                                                
40 viz § 109 odst. 3 insolvenčního zákona
41 Usnesení VS v Olomouci, ze dne 3. 3. 2012, sp. zn. KSOS 34 INS 3970/2010, 1 VSOL 815/2011-B-36
42 Usnesení NS ČR, ze dne 24. 1. 2012, sen. zn. 20 Cdo 3845/2011
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respektovat nebude.43 V předběžném opatření bude ustanoven předběžný insolvenční správce, 

který bude pověřený správou majetkové podstaty v rozsahu, ve kterém bylo dlužníkovi 

nařízeno zdržet se nakládání s ní. V praxi bude toto omezení znamenat, že některé právní 

úkony budou podmíněny souhlasem předběžného správce, pod sankcí jejich neplatnosti

(podle insolvenčního zákoníku se jedná o právní úkon neúčinný vůči věřitelům). 

Uvedené účinky trvají zásadně až do skončení insolvenčního řízení a v případě reorganizace

do chvíle schválení reorganizačního plánu.

5.5. Rozhodnutí o insolvenčním návrhu

O insolvenčním návrhu dlužníka je insolvenční soud povinen rozhodnout ve lhůtě 15 dnů 

od  jeho podání. Jedná-li se o insolvenční návrh věřitele, rozhodne insolvenční soud 

bez zbytečného odkladu. V obou uvedených případech je insolvenční soud povinen učinit 

do 10 dnů od podání insolvenčního návrhu úkony, které směřují k rozhodnutí věci (výzva 

k předložení chybějících příloh, doplnění obsahu příloh návrhu apod.).

Insolvenční zákon v § 133 odst. 1 stanoví, že insolvenční soud má možnost rozhodnout 

o podaném dlužnickém insolvenčním návrhu bez nařízení jednání, má-li soud za to, že jsou 

rozhodné skutečnosti osvědčeny ve smyslu § 132 insolvenčního zákona. Dále nemusí být 

nařízeno jednání, pokud podá insolvenční návrh osoba odlišná od dlužníka a zároveň 

insolvenční soud plně vyhoví návrhu, kterému nikdo neodporoval. Třetí možností je situace, 

kdy se účastníci vzdají práva na projednání věci anebo souhlasí s rozhodnutím ve věci 

bez nařízení jednání. 

5.5.1. Rozhodnutí o úpadku

Za předpokladu, že nejsou dány podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu, řízení není 

zastaveno, anebo není insolvenční návrh vzat zpět, přistoupí insolvenční soud k projednání 

návrhu, kdy zkoumá osvědčení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka. K osvědčení úpadku 

postačuje, že je dlužník v platební neschopnosti anebo je předlužen, není potřeba obou forem 

úpadku.44 Dále NS ČR judikoval, že „pro zjištění úpadku dlužníka zákon nepožaduje, aby 

alespoň dva věřitelé své pohledávky uplatnili podáním přihlášky“.45

                                                                
43 Usnesení VS v Praze ze dne 12. 3. 2009, sp. zn. MSPH 94 INS 3504/2008, 2 VSPH 87/2009-A
44 Usnesení VS v Praze ze dne 13. 11. 2008, sp. zn. MSPH 95 INS 2212/2008, 2 VSPH 207/2008-B
45 Usnesení NS ČR ze dne 26. 6. 2012, sen. zn. 29 NSČR 46/2011
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Rozhodnutí o úpadku, které má formu usnesení, musí obsahovat výroky, jimiž je 

konstatováno zjištění úpadku (hrozícího úpadku) dlužníka, ustanoven insolvenční správce, 

určeny místo a termín konání schůze věřitelů a přezkumného jednání (§ 136 insolvenčního 

zákona). Následně insolvenční zákon v § 137 odst. 1 stanoví, že schůzi věřitelů svolává

insolvenční soud tak, aby se konala nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o úpadku. V praxi 

se často stanovuje termín přezkumného jednání, který bezprostředně následuje po schůzi 

věřitelů. Insolvenční soud dlužníkovi v dalším výroku uloží povinnost, pokud tak už neučinil, 

aby ve stanovené lhůtě zpracoval a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku 

a závazků s uvedením všech svých dlužníků a věřitelů. Rozhodnutí o úpadku obsahuje také 

údaje o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku. Věřitelé jsou vyzváni, aby přihlásili 

své pohledávky ve stanovené lhůtě, pokud tak již neučinili, jsou také poučeni o následcích 

zmeškání stanovené lhůty, ta nesmí být kratší než 30 dnů a delší než 2 měsíce. Věřitelé jsou 

vyzváni, aby bez odkladu sdělili insolvenčnímu správci, jaká zajišťovací práva uplatní 

na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách, 

o následcích nesplnění jsou rovněž poučení. Součástí rozhodnutí je také výzva pro osoby, 

které mají závazky vůči dlužníkovi, aby plnění od této chvíle poskytovali insolvenčnímu 

správci. Rozhodnutí o úpadku se doručuje do vlastních rukou dlužníkovi, insolvenčnímu 

správci, předběžnému správci, navrhovateli a osobám, které do řízení přistoupily. Rozhodnutí 

o úpadku může být spojeno s rozhodnutím o způsobu řešení úpadku za situací předvídaných 

§ 148 insolvenčního zákona, v opačném případě pak insolvenční soud postupuje podle § 149 

insolvenčního zákona.

Kromě nadále trvajících účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení a nařízením 

předběžného opatření, nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o úpadku účinky uvedené 

v § 140 insolvenčního zákona, týkající se rozsahu nakládání s majetkovou podstatou

a započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele (je přípustné za splnění zákonných 

podmínek, a to před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku). Naopak v § 140 odst. 3 jsou 

vyčteny případy, kdy toto započtení přípustné není.

Odvolání proti rozhodnutí o úpadku (§ 141 odst. 1 insolvenčního zákona), není přípustné proti 

dlužnickému insolvenčnímu návrhu; v případě věřitelského insolvenčního návrhu přípustné 

odvolání dlužníka (relevantním důvodem je skutečnost, že úpadek nebyl osvědčen, 

nebo vydání rozhodnutí brání překážka stanovená zákonem), to do patnácti dnů od doručení 

podle § 204 OSŘ. 
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5.5.2. Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu

Rozhodne-li insolvenční soud jinak než o úpadku dlužníka, pak se může jednat o zastavení 

řízení, odmítnutí insolvenčního návrhu nebo zamítnutí insolvenčního návrhu, insolvenční 

řízení v důsledku vydání kteréhokoli z uvedených rozhodnutí končí. 

a) Zastavení řízení

O insolvenčním návrhu může být procesně rozhodnuto o zastavení řízení pro nedostatek 

podmínky řízení, kterou nelze nebo se nepodařilo odstranit (§ 142 písm. b) insolvenčního 

zákona). Příkladem takové podmínky řízení může být zaplacení zálohy na náklady 

insolvenčního řízení, podmínky dané obecnými ustanoveními OSŘ a také pokud vyjde 

najevo, že ke dni zahájení insolvenčního řízení byly hlavní zájmy dlužníka soustředěny 

v jiném státě Evropské unie (nikoli v Dánsku) a zároveň neměl dlužník na území České 

republiky svou provozovnu (nařízení Rady ES č. 1346/2000, o úpadkovém řízení). Dále 

může být řízení zastaveno, pokud navrhovatel vezme svůj insolvenční návrh zpět, 

nejpozději však do právní moci rozhodnutí o úpadku (případně jiného rozhodnutí). 

Opatřením za toto zpětvzetí je podle § 129 odst. 2 skutečnost, že nový insolvenční návrh 

může věřitel podat znovu pro stejnou pohledávku až po 6 měsících ode dne zpětvzetí.46

b) Odmítnutí návrhu

Jiným procesním rozhodnutím insolvenčního soudu je odmítnutí insolvenčního návrhu 

podle § 142 písm. a, za předpokladu, že je vadný (neobsahuje všechny podstatné 

náležitosti, je neurčitý nebo nesrozumitelný). Takovýto vadný insolvenční návrh musí být 

neprodleně odmítnut nejpozději do 7 dnů od jeho podání, rozhodnutím NSČR bylo 

dovozeno, že tato skutečnost nebrání dlužníkovi v opětovném podání insolvenčního 

návrhu, neuplatní se pravidlo 6 měsíční lhůty.47 Pokud byl věřitel, jako insolvenční 

navrhovatel, řádně vyzván insolvenčním soudem k doplnění svého návrhu o přihlášku 

pohledávky v zákonem určené formulářové podobě, bude jeho návrh po uplynutí lhůty 

k tomu učené odmítnut.48

c) Odmítnutí návrhu pro jeho zjevnou bezdůvodnost

Za znění insolvenčního zákona, účinného od 1. 11. 2012 má insolvenční soud možnost 

rozhodnout o věřitelském insolvenčním návrhu tak, že jej odmítne pro zjevnou 
                                                                
46 POHL, T., Základní principy nové právní úpravy řešení úpadku v České republice, Bulletin advokacie 
č. 11/2007, str. 26
47 Usnesení NS ČR ze dne 21. 8. 2008, sp. zn. KSBR 37 INS 497/2008 29, NSČR 3/2008
48 Usnesení VS v Praze ze dne 31. 3. 2008, sp. zn. KSUL 43 INS 384/2008,1 VSPH 7/2008 
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bezdůvodnost, opět ve lhůtě 7 dnů od jeho podání. Neopodstatněnost insolvenčního 

návrhu ze strany věřitele, zakotvená v § 128a insolvenčního zákona, může spočívat 

zejména v tom, že insolvenční navrhovatel dokládá oprávnění jej podat pohledávkou, 

ke které se pro účely rozhodnutí o úpadku nepřihlíží anebo se jedná o opětovně podaný 

insolvenční návrh (a insolvenční navrhovatel neprokáže splnění povinnosti, která mu 

mohla být uložená v případném předchozím rozhodnutí o jeho insolvenčním návrhu). 

Výčet situací, ve kterých je možné insolvenční návrh pro jeho zjevnou bezdůvodnost není 

úplný, usuzuji, že další případy budou v následujících letech stanovené soudní 

judikaturou. Zkoumání podle § 128a insolvenčního zákona je možné insolvenční návrh 

podrobit jen bude-li se jednat o insolvenční návrh bezvadný ve smyslu § 128 

insolvenčního zákona.49 Věřitel může být v rozhodnutí soudu, kterým se insolvenční 

návrh odmítá pro jeho zjevnou bezdůvodnost pokutován až do výše 50.000,- Kč.  

d) Zamítnutí návrhu

Insolvenční soud rozhodne o insolvenčním návrhu ve věci samé při nesplnění předpokladů 

pro vydání rozhodnutí o úpadku tak, že jej zamítne podle § 142 písm. c) insolvenčního 

zákona. Zpravidla se bude jednat o případy uvedené v § 143 insolvenčního zákona, kdy 

není osvědčen úpadek (hrozící úpadek) dlužníka či mnohost dlužníkových věřitelů. 

Jestliže je insolvenčním navrhovatelem věřitel a prokáže-li insolventní dlužník (nesmí být 

předlužený a musí jednat v dobré víře), že jeho platební neschopnost vznikla v důsledku 

protiprávního jednání třetí osoby a je pravděpodobné, že tato platební neschopnost bude 

zažehnána během 3 měsíců po splatnosti jeho peněžitých závazků. K zamítnutí 

insolvenčního návrhu podaného věřitelem přistoupí insolvenční soud rovněž v případě, je-

li dlužníkem právnická osoba a stát nebo vyšší územní samosprávný celek po zahájení 

insolvenčního řízení převzal všechny její dluhy nebo se za ně zaručil.

e) Zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku dlužníka

Insolvenční soud může usnesením zamítnout insolvenční návrh pro nedostatek majetku 

dlužníka, v některých případech je stanovena přímo povinnost soudu tak učinit (§ 144 

insolvenčního zákona). Například se jedná o situaci, kdy je dlužníkem obchodní

společnost zrušená rozhodnutím soudu, kdy jménem dlužníka podal insolvenční návrh 

likvidátor jmenovaný soudem ze seznamu insolvenčních správců, apod. NS ČR uvedl 

ve svém rozhodnutí, že důvodem pro takové rozhodnutí je případ, kdy ze seznamu 

majetku dlužníka závěru šetření insolvenčního soudu vyplývá, že majetek dlužníka 
                                                                
49 Důvodová zpráva k zákonu č. 334/2012 Sb., znění účinné od 25. 1. 2012
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nebude postačovat ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení.50 Insolvenční zákon 

výslovně stanoví, že usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku 

dlužníka je podkladem k výmazu dlužníka z obchodního rejstříku, pokud se nejedná 

o právnickou osobu zřízenou zákonem.

5.6. Odpovědnost věřitele za neoprávněně podaný insolvenční návrh

Pokud bude insolvenčního řízení zastaveno, nebo insolvenční návrh zamítnut pro nedoložení 

splatné pohledávky proti dlužníkovi nebo odmítnut vinou insolvenčního navrhovatele, může 

dlužníkovi, jinému jeho věřiteli nebo i další osobě ve smyslu § 147 insolvenčního zákona 

vzniknout zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu škoda nebo 

jiná majetková újma. Jedná se objektivní odpovědnost věřitele – insolvenčního navrhovatele, 

v případě pochybnosti je vina přičítána k tíži věřitele. Poškozenému dlužníkovi, případně 

dlužníkovu věřiteli vzniká právo podat žalobu o náhradu škody podle § 147 odst. 2 

insolvenčního zákona, věcně příslušné jsou okresní soudy. Insolvenční navrhovatel, jehož 

odpovědnost za škodu nebo jinou újmu vzniklou zahájením insolvenčního řízení (opatřeními 

přijatými v jeho průběhu) je dovozována pro spornost jeho pohledávky, kterou není možné 

osvědčit listinnými důkazy, se této odpovědnosti zprostí, pokud prokáže, že v době zamítnutí 

insolvenčního návrhu jeho splatná pohledávka proti dlužníkovi po právu existovala.51

6. MORATORIUM

Moratorium považuji za velmi pozitivní právní institut, během jeho trvání je dlužníkovi 

poskytnuta ochrana za účelem vyřešení jeho hrozící úpadku, úpadku. Jednání dlužníka má 

směřovat k ozdravení jeho podnikání v případě hrozícího úpadku nebo k dosažení dohody 

věřitelů a dlužníka a tím najít cestu z úpadku (předjednání možné reorganizace nebo prodej 

dlužníkova podniku v případě konkurzu). Insolvenční zákon rozlišuje moratorium 

před zahájením insolvenčního řízení a v průběhu insolvenčního řízení; ochrana dlužníka 

spočívá mimo jiné i v neveřejnosti průběhu řízení do vyhlášení moratoria, pokud byl návrh 

na moratorium podán před zahájením insolvenčního řízení. Vedlejším efektem moratoria je 

snaha zákona snižovat náklady formálního řešení úpadku, a tím i náklady věřitelů, které by 

jinak musely být vynaloženy v insolvenčním řízení. Někdy je od postupu upraveného v § 115 

                                                                
50 Usnesení NS ČR, ze dne 31. 5. 2012, sen. zn. 29 NSČR 48/2011
51 Usnesení NS ČR, ze dne 12. 7. 2012, sen. zn. 29 NSČR 15/2010
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a následujících insolvenčního zákona odlišováno tzv. automatické moratorium, které je 

spojeno se zahájením insolvenčního řízení a které navozuje určité účinky omezující 

individuální postup věřitelů při uplatnění pohledávek vůči dlužníkovi.52

Insolvenční soud může vyhlásit moratorium pouze na návrh dlužníka podnikatele (nesmí 

však být právnickou osobou v likvidaci); jak už jsem zmínila výše, dlužník může požádat 

o jeho vyhlášení jak před tak po zahájení insolvenčního řízení. Pouze pro podání návrhu 

na moratorium po zahájení insolvenčního řízení je stanovena procesní lhůta 7 dnů od podání 

insolvenčního návrhu dlužníkem nebo do 15 dnů od doručení věřitelského insolvenčního 

návrhu dlužníkovi.53 Prominutí zmeškání lhůt k podání návrhu na moratorium není přípustné, 

jak můžeme dovodit z § 83 insolvenčního zákona. Povolení moratoria závisí na rozhodnutí 

soudu, který zkoumá obsah návrhu – zejména jeho poctivý záměr, ale nezbytnou podmínkou 

je také předložení nadpolovičního souhlasu všech dlužníkových věřitelů (počítáno podle 

jejich výše pohledávek)54. Insolvenční soud na druhé straně nemusí zkoumat, zdali jsou cíle 

moratoria hospodářsky přínosné, i když takové zjištění je paradoxně věcí moratoria.55

Insolvenční soud musí podle § 117 insolvenčního zákona o návrhu na moratorium rozhodnout 

do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu návrh došel. Odvolání je 

přípustné ze strany dlužníka pouze v případě odmítnutí návrhu. 

Účinky moratoria povoleného insolvenčním soudem trvají po dobu uvedenou v návrhu 

na moratorium, nejdéle však 3 měsíce (je možné prodloužení nejvýše o 30 dnů za splnění 

zákonem stanovených podmínek a jen na návrh dlužníka)56. Základním účinkem moratoria je 

nemožnost rozhodnutí o úpadku, od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o jeho povolení 

(výjimku představuje pouze insolvenční návrh podaný dlužníkem podle § 126 odst. 3 

insolvenčního zákona). Po dobu trvání moratoria může dlužník přednostně hradit pohledávky 

věřitelů, jež souvisí bezprostředně se zachováním provozu dlužníkova podniku 

za předpokladu, že pohledávky vznikly v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria 

nebo po něm. Dlužník se však nesmí dopustit upřednostnění určitých věřitelů. Slovo „hradit“ 

neznamená povinnost dlužníka, nýbrž jeho oprávnění. Dalším ochranným prvkem 

ku prospěchu dlužníka je skutečnost, že druhý účastník smluvního vztahu nemůže smlouvu 

                                                                
52 RICHTER, T., Insolvenční právo, Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 211
53 Usnesení VS v Praze, ze dne 13. 1. 2010, sp. zn. KSCB 25 INS 6516/2009, 1 VSPH 799/2009-A
54 viz § 116 odst. 2 insolvenčního zákona
55 HAVEL, B., Co se smí a co třeba již ne v moratoriu podle insolvenčního zákona? Glosa k účinkům moratoria 
podle § 122 InsZ, Obchodněprávní revue  č. 3/2009, str. 72 - 73
56 viz § 119 odst. 2 insolvenčního zákona
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vypovědět nebo od ní odstoupit, pokud se jedná o smlouvy na dodávku energií a surovin,

stejně tak i smlouvy o dodávkách zboží a služeb, které trvaly alespoň po dobu 3 měsíců 

ke dni vyhlášení moratoria.57 Novela insolvenčního zákona č. 217/2009 Sb., účinná 

od 20. 7. 2009, změnila možnost provedení započtení vzájemných pohledávek dlužníka 

a věřitele v době trvání moratoria; toto započtení není již přípustné, pokud insolvenční soud 

neurčí jinak předběžným opatřením. Přesto by měl insolvenční soud k vydání takového 

předběžného opatření přistoupit jen tehdy, je-li to v zájmu všech věřitelů dlužníka a zároveň 

je takové rozhodnutí způsobilé napomoci k záchraně dlužníka.58  

K zániku moratoria dojde uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno, zaniká také 

rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho zrušení bez návrhu (vyjde-li najevo během 

moratoria nepoctivý záměr dlužníka) anebo na návrh většiny věřitelů uvedených v seznamu 

závazků, počítáno podle výše jejich pohledávek. 

7. PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVKY VĚŘITELE DO INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

Můžeme říci, že věřitele mají rovné postavení, ale pouze disponují-li pohledávkou 

s podobnými vlastnostmi; insolvenční zákon přiřazuje věřitelům jistá oprávnění odvislá 

od povahy jejich pohledávek za úpadcem. Věřitelé zásadně ovlivňují průběh celého 

insolvenčního řízení, rozhodují také o úspěšnosti zvoleného způsobu řešení úpadku. Co se 

týká reorganizace, tam zvlášť záleží na rozčlenění věřitelů do skupin podle stejnorodosti 

jejich pohledávek, aby mohl být reorganizační plán přijat všemi skupinami věřitelů,

jak vyžaduje insolvenční zákon. 

Další velmi důležitou zásadou je poměrné uspokojení pohledávek věřitelů, které bude 

dosaženo také tím, že věřitelé své pohledávky do insolvenčního řízení uplatní podáním 

přihlášky, za účelem jejich zjištění. Abychom mohli získat náhled nad zásadním vlivem 

pohledávek na postavení věřitelů v insolvenčním řízení, budu se rozdělení druhů pohledávek 

věnovat v několika dalších odstavcích.

                                                                
57 HAVEL, B., Co se smí a co třeba již ne v moratoriu podle insolvenčního zákona? Glosa k účinkům moratoria 
podle § 122 InsZ, Obchodněprávní revue  č. 3/2009, str. 74
58 KOZÁK, J., č. 24/ 2009, http://www.konkursni-noviny.cz/clanek/poradna-konkursnich-novin-138, 
“Zákaz jednostranného započtení pohledávek ze strany věřitele dlužníka se dotýká zejména postupu bank, které 
prováděly započtení svých pohledávek vůči zůstatku na účtu dlužníka, který má dlužník u nich zřízen. Takový 
postup vyvolával v mnoha případech u dlužníka akutní nedostatek finanční hotovosti, která měla sloužit zejména 
k úhradě závazků dlužníka vzniklých v průběhu moratoria”.
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7.1. Druhy pohledávek

Pohledávky se můžeme rozlišit podle několika hledisek; podrobněji se budu věnovat jen 

některým druhům pohledávek, za účelem pochopení jejich postavení pro potřeby mé práce:

Pohledávky podle postavení věřitele (s ohledem na pořadí uspokojování): pohledávky 

za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené; pohledávky zajištěných 

věřitelů; pohledávky nepřednostní.

Pohledávky podle způsobu jejich přihlášení: pohledávky, které se přihlašují podáním 

příslušné přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení (zajištěné, nezajištěné, podřízené, 

podmíněné atd.); pohledávky uplatňované u insolvenčního správce; pohledávky, které se 

nepřihlašují, nebo je jejich přihlášení vyloučeno. 

Pohledávky podle doby jejich vzniku: pohledávky vzniklé před rozhodnutím o úpadku; 

pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku; pohledávky vzniklé po zahájení insolvenčního 

řízení (vyhlášení moratoria).

7.1.1. Pohledávky zajištěných věřitelů

Zajištění věřitelé jsou definováni uzavřeným výčtem v § 2 písm. g) insolvenčního zákona jako 

věřitelé, jejichž pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to 

zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitostí, zajišťovacím 

převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle 

zahraniční právní úpravy. Pohledávky těchto věřitelů se uspokojují během insolvenčního 

řízení ze zpeněžení zajištění až do výše jejich pohledávky, za předpokladu, že toto zajištění 

vzniklo před zahájením insolvenčního řízení a trvá i nadále.59 Pro pořadí uspokojení 

z předmětu zajištění je rozhodující doba vzniku zástavního práva, zajištění; pokud výtěžek 

získaný ze zpeněžení zástavy nebude postačovat k úplnému uspokojení pohledávky 

zajištěného věřitele, pak bude v neuspokojené části jeho pohledávka uspokojena spolu 

s nezajištěnými věřiteli. V reorganizaci bude významným pokladem pro věřitele zajištěných 

pohledávek znalecký posudek, který bude oceňovat majetkovou podstatu dlužníka, tomu se 

budu podrobněji věnovat v kapitole deváté.

                                                                
59 KOTOUČOVÁ, J. a kol., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář, Praha: 
C. H. Beck, 2010, str. 363
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7.1.2. Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň 

postavené

Skupina pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené vzniká 

po zahájení a v průběhu insolvenčního řízení (vyhlášení moratoria), mají charakter 

přednostních pohledávek. Věřitelé tyto pohledávky uplatňují přímo u insolvenčního správce, 

není tedy potřeba je přihlašovat standardním postupem podáním přihlášky k insolvenčnímu

soudu. Uvedené pohledávky se uspokojují v plné výši již v průběhu insolvenčního řízení, 

vždy závisí na disponibilním objemu finančních prostředků majetkové podstaty. Pohledávky 

za majetkovou podstatou představují náklady vzniklé v příčinné souvislosti se správou 

a udržováním majetkové podstaty, stejně tak náklady na provoz dlužníkova podniku a jsou 

uvedeny v uzavřeném výčtu § 168 insolvenčního zákona. Pohledávky postavené na roveň 

pohledávkám za majetkovou podstatou jsou uvedeny v § 169 insolvenčního zákona, 

představují skupinu opět skupinu preferovaných pohledávek, mezi tyto pohledávky byly 

zahrnuty téměř všechny pracovněprávní nároky, pohledávky věřitelů na náhradu škody 

způsobené na zdraví či nároky na výživné.     

7.1.3. Pohledávky nepřednostní

Pohledávky těchto věřitelů vznikly před rozhodnutím o úpadku a musí se uplatnit 

předepsanou formou přihlášky u insolvenčního soudu. Uvedené pohledávky nemají žádná 

zvláštní přednostní práva, budou uspokojeny poměrně v rámci jedné skupiny poté, co jsou 

uspokojeny pohledávky za majetkovou podstatou, jim na roveň postavené pohledávky, 

pohledávky zajištěných věřitelů. Zpravidla jsou jejich pohledávky uspokojeny jen velmi 

malým procentním podílem, což jistě umocní jejich snahu o individuální vypořádání 

s dlužníkem. Mezi nepředností pohledávky budou zařazeny i pohledávky zajištěných věřitelů 

v té části, kdy k uspokojení nepostačovalo zpeněžení předmětu zajištění jejich pohledávky. 

7.1.4. Pohledávky vyloučené

Insolvenční zákon vyčleňuje v § 170 pohledávky, které jsou z uspokojení v insolvenčním 

řízení vyloučené, proto se ani nepřihlašují. Přihlášení takové pohledávky bude mít za následek 

její odmítnutí. Příkladem vyloučené pohledávky jsou pohledávky věřitelů z darovacích smluv; 

úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se staly splatné 

až po rozhodnutí o úpadku atd. U pohledávek zajištěných věřitelů se můžeme setkat 

s výjimkou ze zásady, že nelze v insolvenčním řízení uspokojovat úroky, představuje možnost 
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úročení zajištěných pohledávek, v případě reorganizace se jakákoli úroková sazba rovna sazbě 

úroků předcházející prodlení dlužníka.60

7.2. Přihlášení pohledávky

Věřitelé mají možnost přihlásit své pohledávky již od zahájení insolvenčního řízení, 

nejpozději však do konce lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku61, a to u věcně a místně 

příslušného insolvenčního soudu pouze na předepsaném formuláři přihlášky, v opačném 

případě bude věřitel vyzván k odstranění vad.62 K opožděně přihlášeným pohledávkám 

insolvenční soud nepřihlíží (odmítne je usnesením, proti kterému je možné podat odvolání)63

a nedochází k jejich uspokojení v insolvenčním řízení. Podle § 173 odst. 4 má přihláška 

pohledávky má stejné účinky jako žaloba na běh promlčecí a prekluzivní lhůty. Přihláška 

pohledávky musí být podána dvojmo včetně předepsaných příloh, kromě obecných náležitostí 

podle OSŘ musí obsahovat také důvod vzniku přihlašované pohledávky, její výši vyčíslenou 

v české měně a další údaje stanovené v isnolvenčním zákoně. 

Věřitel nese odpovědnost za správnost údajů v přihlášce jeho pohledávky (viz § 176 

insolvenčního zákona), a je sankcionován nepřihlížením k pohledávce v insolvenčním řízení 

za to, že výše zjištěné pohledávky je menší než 50 % přihlášené částky, přičemž se § 178 

insolvenčního zákona vztahuje jednotlivě na každou přihlášenou pohledávku zvlášť, nikoliv 

jako celek.64 S účinností ke dni 31. 3. 2011 došlo k novelizaci uvedeného ustanovení, byla 

zmírněna další, velmi kritizované sankce, kterou může být dnes na návrh insolvenčního 

správce uložení takovému věřiteli pokuty nejvýše v částce, o kterou přihlášená pohledávka 

převýšila rozsah zjištění. Dříve insolvenční soud uložil vždy, aby ve prospěch majetkové

podstaty věřitel zaplatil částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém 

byla zjištěna. Cílem těchto ustanovení je optimalizovat počet přihlášek v insolvenčním řízení, 

předejít účelovým manipulacím s přihláškami za účelem posílení vlivu věřitelů na schůzi 

věřitelů a ve věřitelských orgánech a zabránění uplatňování neopodstatněných nároků 

                                                                
60 viz § 171 odst. 4 insolvenčního zákona
61 Jedná se o lhůtu procesněprávní, postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má 
povinnost písemnost doručit: viz. např. Usnesení NSČR ze dne 4. 9. 2008 sen. zn. 29 NSČR 4/2008, nebo 
usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2009, sp. zn. I. ÚS 2536/08
62 Usnesení NSČR, ze dne 29. 2. 2012, sen. zn. 29 NSČR 17/2012
63 viz § 185 insolvenčního zákona
64 Usnesení VS v Praze ze dne 15. 10. 2010, sp. zn. KSUL 69 INS 2401/2010, 1 VSPH 892/2010, nebo také 
Usnesení VS v Praze ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. KSCB 27 INS 3080/2010, 1 VSPH 788/2011



34

v úmyslu získat lepší pořadí pro uspokojení pohledávek v případě § 179 insolvenčního 

zákona.65

7.3. Přezkum přihlášených pohledávek

Nejprve přezkoumá přihlášené pohledávky insolvenční správce, vytvoří seznam přihlášených 

pohledávek s uvedením, které pohledávky popírá. Takový seznam musí být zveřejněn 

v insolvenčním rejstříku nejpozději 15 dnů před konáním přezkumného jednání, které nařídí 

insolvenční soud. Podle § 192 odst. 1 může být výše, pravost a pořadí pohledávek popřena 

insolvenčním správcem, dlužníkem nebo přihlášeným věřitelem s účinností od 31. 3. 2011; 

popření může být vzato zpět. Dále je v § 198 insolvenčního zákona upraveno popření 

nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem, kdy věřitel mají právo podat incidenční 

žalobu do 30 dnů od přezkumného jednání (tato lhůta však není kratší než 15 dnů od doručení 

vyrozumění o popření). Popření vykonatelné pohledávky se řídí postupem uvedeným v § 199 

insolvenčního zákona; popření pohledávky přihlášeným věřitelem může dojít jen podáním 

žaloby s náležitostmi jako žaloby podle OSŘ, pouze na daném formuláři.66

Již při přezkumném jednání může však insolvenční soud dojít k závěru, že se k popření 

pohledávky příslušným věřitelem nepřihlíží, odmítne je rozhodnutím, proti němuž je možné 

odvolání. 67 Věřitel nese odpovědnost za popřenou pohledávku, insolvenční soud může určit 

složení jistoty k zajištění případné náhrady škody, která by vznikla věřiteli popřené 

pohledávky nedůvodným popřením jeho pohledávky.68

Pohledávka je zjištěna za předpokladu, že nebyla popřena insolvenčním správcem, 

přihlášeným věřitelem, bylo-li jejich popření vzato zpět a také pokud tak bylo rozhodnuto 

insolvenčním soudem ve sporu o její pravost, výši nebo pořadí (§ 201 insolvenčního zákona).  

8. MAJETKOVÁ PODSTATA

Další pojem, který považuji za vhodné alespoň ve stručnosti definovat pro potřeby mé práce 

je majetková podstata. Za majetkovou podstatu je podle § 2 písm. e) insolvenčního zákona 

považován majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů. Ustanovení insolvenčního 

                                                                
65 KOTOUČOVÁ, J. a kol., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář, Praha: 
C. H. Beck, 2010, str. 394 - 395
66 https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
67 více v § 200 insolvenčního zákona
68 viz § 202 odst. 4 insolvenčního zákona
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zákona vyjmenovávají demonstrativně obsah majetkové podstaty a naopak vymezuje, který 

majetek do majetkové podstaty nepatří (věci sloužící k podnikání dlužníka, majetek 

nepostižitelný výkonem rozhodnutí a exekucí, účelové dotace a nenávratné výpomoci 

ze státního rozpočtu atd.). Insolvenční zákon rozlišuje v § 205 dvě situace, a to podal-li 

insolvenční návrh dlužník nebo věřitel. V případě dlužnického insolvenčního návrhu bude 

do majetkové podstaty náležet majetek nabytý jak ke dni zahájení insolvenčního řízení tak 

majetek nabytý v průběhu řízení. Jedná-li se o věřitelský insolvenční návrh, pak bude náležet 

do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil v době, kdy insolvenční soud nařídil 

předběžné opatření, kterým zcela nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho 

majetkem; majetek, který dlužníkovi náležel v době, kdy insolvenční soud vydal rozhodnutí 

o úpadku dlužníka; majetek, a také majetek nabytý dlužníkem v průběhu insolvenčního řízení 

po vydání rozhodnutí o úpadku. V případě zahájení insolvenčního řízení na návrh věřitele 

nedochází automaticky k omezení dlužníka v dispozicích s jeho majetkem, mohlo by to být 

zneužíváno k oslabení postavení podnikatelského subjektu v rámci hospodářské soutěže.69

Na zjišťování majetkové podstaty se podílí dlužník, třetí osoby, insolvenční soud a také

insolvenční správce nebo předběžný správce. Nejdůležitější osobou je insolvenční správce 

(předběžný správce), právě zjišťování majetkové podstaty je jednou z jeho nejzákladnějších 

činností, která se ukázala být velmi efektivní již před rozhodnutím o úpadku.70 Zejména 

dlužník (podle § 210 až 216 insolvenčního zákona), ale i jiné subjekty jsou povinny

poskytnout při zjišťování majetkové podstaty součinnost insolvenčnímu správci 

(předběžnému správci), tyto údaje pak budou podkladem pro pořízení soupisu majetku 

dlužníka. V případě reorganizace musím poukázat na dvojznačný výklad § 331 insolvenčního 

zákona, podle kterého by bylo možné vykládat, že v průběhu reorganizace samotný soupis 

majetkové podstaty provádí dlužník za dohledu insolvenčního správce. Chystaná novela 

tohoto ustanovení, má konečně odstranit rozpor mezi obecným ustanovením a neúplnou 

zmínkou v § 331 insolvenčního zákona tak, že i při reorganizaci provádí soupis insolvenční 

správce za samozřejmé součinnosti dlužníka s dispozičními oprávněními.71

                                                                
69 KOTOUČOVÁ, J. a kol., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář, Praha: 
C. H. Beck, 2010, str. 440 - 441
70 KOTOUČOVÁ, J. a kol., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář, Praha: 
C. H. Beck, 2010, str. 449
71 důvodová zpráva vládního návrhu připravované novely insolvenčního zákona, Sněmovní tisk č. 929, str. 72, 
znění ke dni 21. 5. 2013
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Poté, co dojde k zápisu majetkové hodnoty do soupisu, lze se zapsanými s ní nakládat jen 

způsobem, který stanoví insolvenční zákon (osoba musí mít dispoziční oprávnění). Zápis 

majetku do soupisu dává insolvenčnímu správci oprávnění ke zpeněžení sepsaného majetku.

Insolvenční zákon dále velmi podrobně upravuje proces zjišťování majetku, možnost vynětí 

majetku z tohoto soupisu a správu tohoto majetku. V neposlední řadě je také důležité zmínit 

nařízení Rady ES č. 1346/2000, o insolvenčním řízení; díky principu univerzality může být 

do majetkové podstaty hlavního insolvenčního řízení72 zahrnuti i majetek nacházející 

se v jiném členském státě evropského společenství (vyjma Dánska). 

9. REORGANIZACE

Insolvenční právo umožňuje podnikajícím subjektů řešit úpadek dvěma způsoby; likvidačním 

způsobem, kterým je konkurs a sanačním způsobem – reorganizací. Česká reorganizace 

se inspirovala především kapitolou 11 amerického federálního insolvenčního zákona 

(Bankruptcy Reform Act of 1978, United States Act of Congress regulating Bankruptcy), 

ale také úpravou německou a rakouskou. 

Cílem reorganizace je uspokojit věřitele z výnosů pokračující podnikatelské činnosti úpadce, 

za předpokladu, že během insolvenčního řízení nedojde ke zpeněžení majetku společnosti, 

ale hlavně ke změně kapitálové struktury společnosti. Takové uspokojení pohledávek je 

zajištěné opatřeními k ozdravění, revitalizaci hospodaření podniku úpadce, v souladu 

se soudem schváleným reorganizačním plánem za průběžné kontroly jeho plnění ze strany 

věřitelů (viz § 316 odst. 1 insolvenčního zákona). Reorganizace je tak novým institutem 

v systému práva ČR, kterým je možné řešit také hrozící úpadek dlužníka podnikatele, 

na rozdíl o právní úpravy dřívější dochází k rozlišení dlužníka a jeho podniku. Jedná se 

o soudní insolvenční proceduru, která je výjimečným nástrojem pro zachování podniku 

dlužníka.73

Podle Richtera reorganizace není ani tak způsobem řešení úpadku, jako spíše způsobem, 

jak se na způsobu řešení úpadku dohodnout.74 Když se nad touto větou zamyslím, musím 

přiznat, že je pravdivá. Jen vezmeme-li v úvahu jakým způsobem, v jakém poměru je možné 

                                                                
72 viz článek 3, bod 1 nařízení Rady ES č. 1346/2000, o insolvenčním řízení
73 ZELENKA, J. a kol, Insolvenční zákon Poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady ES 
1346/2000, 2. vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2008, str. 466
74 RICHTER, T. Reorganizace podle insolvenčního zákona – 1. část, Právní rozhledy č. 13/2008, str. 465



se setkat s podáním insolvenčního návrhu, návrhu na povolení reorganizace, je zde opravdu 

široké pole pro vyjednávání mezi všemi účastníky řízení.

počet reorganizací je předpřiprave

               

IN - insolvenční návrh
NPR - návrh na povolení reorganizace

Ekonomický pohled na sanační 

going concern hodnotou (hodnota celku převyšuje součet hodnot jednotlivých částí podniku) 

a současně není možné tuto hodnotu za přijatelných nákladů realizovat prodejem. 

Reorganizace bude určená hlavně pro větší pod

dočasné finanční potíže) a zároveň se u nich dá předpokládat, že jim provoz podniku po dobu 

reorganizace bude schopen zajistit dostatek finančních prostředků k

vysokých vstupních a transakčních nákladů.

Srovnáme-li současnou reorganizaci

a vyrovnání), tak vyrovnání přinášelo značnou míru právní nejistoty zapříčiněnou 

v zákoně a nedostatkem judikatury, což v

využívání vyrovnání (0,2 % všech

rozdílnost možné najít v tom, že  

reorganizačního řízení, konsensuální a nekonsensuální. Reorganizace konsensuální bude 

probíhat za podpory většiny věř

podniku na tom, že se nejedená o ekonomickou krizi, 

hodnotu, lépe realizovatelnou prostřednictvím

než zpeněžením jeho aktiv. Nebude rozhodujícím

§ 316 odst. 4 insolvenčního zákona.

od nekonsensuální reorganizace, která je 

                                                                
75 ZELENKA, J. a kol, Insolvenční zákon
1346/2000, 2. vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2008, str. 466 

předjednaná reorganizace

standardní reorganizace                                    
se spojeným IN s NPR

standardní reorganizace                                                                 
s odděleným IN a NPR

Srovnání návrhů na povolení reorganizace

dlužnický insolvenční návrh (62 %)
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podáním insolvenčního návrhu, návrhu na povolení reorganizace, je zde opravdu 

vyjednávání mezi všemi účastníky řízení. Jak je patrné z

předpřipravených (předjednaných s věřiteli).

sanační řízení bere v potaz pouze úpadcův majetek

(hodnota celku převyšuje součet hodnot jednotlivých částí podniku) 

a současně není možné tuto hodnotu za přijatelných nákladů realizovat prodejem. 

Reorganizace bude určená hlavně pro větší podniky, které jsou životaschopné (

a zároveň se u nich dá předpokládat, že jim provoz podniku po dobu 

reorganizace bude schopen zajistit dostatek finančních prostředků k

vysokých vstupních a transakčních nákladů.75

li současnou reorganizaci s dřívějším institutem vyrovnání

, tak vyrovnání přinášelo značnou míru právní nejistoty zapříčiněnou 

zákoně a nedostatkem judikatury, což v konečném důsledku vedlo k

0,2 % všech řízení podle zákona o konkursu a vyrovnání

tom, že  insolvenční zákon umožňuje dva zcela

reorganizačního řízení, konsensuální a nekonsensuální. Reorganizace konsensuální bude 

probíhat za podpory většiny věřitelů, tedy hlavní věřitelé se shodnou s vedením dlužníkova 

se nejedená o ekonomickou krizi, podnik společnosti má going concern 

lépe realizovatelnou prostřednictvím změny dlužníkovy kapitálové struk

aktiv. Nebude rozhodujícím, zdali společnost splňuje

§ 316 odst. 4 insolvenčního zákona. Tento proces se bude spíše podobat vyrovnání na rozdíl 

nekonsensuální reorganizace, která je považovaná za situaci relativně novou

                        
ZELENKA, J. a kol, Insolvenční zákon Poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady ES 

1346/2000, 2. vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2008, str. 466 - 467
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Srovnání návrhů na povolení reorganizace
údaje dostupné z insolvenčního rejstříku

dlužnický insolvenční návrh (62 %) věřitelský insolvenční návrh (38 %)

podáním insolvenčního návrhu, návrhu na povolení reorganizace, je zde opravdu 

grafu, pouze nízký 

potaz pouze úpadcův majetek s tzv. pozitivní 

(hodnota celku převyšuje součet hodnot jednotlivých částí podniku) 

a současně není možné tuto hodnotu za přijatelných nákladů realizovat prodejem. 

niky, které jsou životaschopné (ale mají 

a zároveň se u nich dá předpokládat, že jim provoz podniku po dobu 

reorganizace bude schopen zajistit dostatek finančních prostředků k pokrytí relativně 

(zákon o konkursu 

, tak vyrovnání přinášelo značnou míru právní nejistoty zapříčiněnou mezerami 

konečném důsledku vedlo k zanedbatelnému 

vyrovnání). Dále je 

zcela odlišné druhy 

reorganizačního řízení, konsensuální a nekonsensuální. Reorganizace konsensuální bude 

vedením dlužníkova 

podnik společnosti má going concern 

dlužníkovy kapitálové struktury 

splňuje velikostní kritéria 

podobat vyrovnání na rozdíl 

i relativně novou, podobající se 

Poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady ES 

Srovnání návrhů na povolení reorganizace

věřitelský insolvenční návrh (38 %)
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soubojům o kontrolu nad společností. Nekonsensuální reorganizace je zahájena a probíhá 

proti vůli většiny věřitelů, pouze za předpokladu splnění kritérií v § 316 odst. 4 insolvenčního 

zákona. Důvodem pro takový postup může být nedůvěra věřitelů ve schopnost vedení 

společnosti či přesvědčení věřitelů, že podnik společnosti bude výhodnější zpeněžit jako 

going concern v konkursu atd.76

Pokud bychom se snažili o sestavení jednotlivých fází insolvenčního řízení v případě 

reorganizace, bylo by u běžného řízení postup následovný:

a) podání insolvenčního návrhu (předcházet anebo v určitých případech následovat 

může návrh na vyhlášení moratoria), s tímto návrhem může být spojen návrh 

na povolení reorganizace;

b) rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku dlužníka;

c) podání návrhu na povolení reorganizace osoby úpadce (pokud nebyl spojen 

s insolvenčním návrhem);

d) jednání schůze věřitelů svolané po vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka;

e) rozhodnutí insolvenčního soudu o povolení reorganizace úpadce;

f) jednání a sestavení reorganizačním plánu, jeho schválení věřiteli;

g) rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým se schvaluje reorganizační plán;

h) plnění reorganizačního plánu;

i) úspěšné skončení reorganizace, kterou konstatuje insolvenční soud usnesením.

Odlišný bude postup v případě předpřipravené (nebo také předjednané) reorganizace, 

které věnuji zvlášť jednu z následujících částí. 

9.1. Přípustnost reorganizace

Obecně může být úpadek řešen reorganizací u podnikatelů bez ohledu na jejich právní formu, 

může jím být fyzická osoba podnikající, stejně tak i právnická osoba. Insolvenční zákon dále 

v § 316 odst. 3 negativně vymezuje, kdy je reorganizace nepřípustná: u podnikatelů, kteří jsou 

v likvidaci a u podnikatelů, kteří jsou obchodníky s cennými papíry nebo osobami 

oprávněnými k obchodování na komoditní burze podle zvláštního právního předpisu.

Další vymezení podmínek pro přípustnost reorganizace rozčlením níže. 

                                                                
76 RICHTER, T. Reorganizace podle insolvenčního zákona – 1. část, Právní rozhledy č. 13/2008, str. 465
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9.1.1. Běžná reorganizace

Reorganizace je určená především pro větší podniky, podle § 316 odst. 4 insolvenčního 

zákona je zejména přípustná u podnikatelů, jejichž celkový obrat za poslední účetní období 

předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částky 100.000.000,- Kč, nebo 

zaměstnávají-li nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru (stačí splnění jedné z těchto 

dvou podmínek).77 Tato podmínka je označovaná za kvantitativní měřítko z pohledu přístupu 

úpadce k reorganizaci. 

Kvantitativní kritérium přístupu k reorganizaci má být pojistkou především pro ty 

podnikatele, kterým se nepodaří pro svůj záměr reorganizovat podnik získat podporu většiny 

hlavních věřitelů, mimo insolvenční řízení. Toto ustanovení vzešlo ze zkušeností získaných 

výzkumem, který proběhl od počátku opětovného zavedení konkurzního řízení po revoluci 

do roku 2004, a položil tak základ pro definici tzv. velkého podniku (má více než 250 

zaměstnanců nebo obrat vyšší než 100.000.000,- Kč) a tzv. středního podniku (má více 

než 100 zaměstnanců nebo obrat alespoň 50.000.000,- Kč). Podniků definovaných jako velký 

a střední bylo podle výzkumu v konkursním řízení asi 8 až 9 % z celkového počtu českých 

úpadců. Těmto podnikům měla být reorganizace umožněna.78 Uvedené parametry, 

ale nevypovídají zdaleka nic o tom, jestli bude úpadcův podnik životaschopný nebo je zde 

u neživotaschopného podniku perspektiva pro jeho budoucí fungování. Mám za to, že by bylo 

vhodné zavést institut obligatorního vypracování kvalifikovaného a nezávislého posudku, 

na jehož základě by byla posouzena reálnost a výhodnost použití tohoto řešení pro podnik 

úpadce, a to ještě před rozhodnutím o povolení reorganizace. Za prvé by tak dlužník měl 

odborný poklad a významný argumentační prostředek k možnému přesvědčení jeho věřitelů 

pro tento způsob řešení úpadku jeho podniku, za druhé by v případě nereálnosti, neúčelnosti

provedení reorganizace nebylo insolvenční řízení zbytečně prodlužováno a mohlo tedy dojít 

k rychlejšímu uspokojení pohledávek dlužníkových věřitelů v rámci konkursu. Úpadce musí 

rovněž uvážit, zdali bude schopen financovat dosti vysoké náklady samotného 

reorganizačního řízení, které v konečném důsledku ponesou věřitelé (v opačném případě by 

tyto finanční prostředky byly součástí majetkové podstaty dlužníka, z níž by pohledávky jeho 

věřitelů byly poměrně uspokojeny).

                                                                
77 ZELENKA, J. a kol, Insolvenční zákon Poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady ES 
1346/2000, 2. vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2008, str. 467 stejně tak KOTOUČOVÁ, J. a kol., Zákon 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 776
78 RICHTER, T. Reorganizace podle insolvenčního zákona – 1. část, Právní rozhledy č. 13/2008, str. 465



40

Jasně zákonem definované, ale ne zcela objektivní je druhé kritérium spočívající v počtu 

zaměstnanců v pracovním poměru. Počet zaměstnanců může být výrazně kolísavý v závislosti 

na oblasti podnikatelské činnosti, jak v rovině obecné, rozlišujeme-li výrobu, obchod

a služby, tak v rovině konkrétních ekonomických odvětvích, kde se bude jednat hlavně 

o zemědělství, stavebnictví nebo strojírenství.79

Několikaletá praxe a mnohé debaty ukázaly, že nastavená kvantitativní kritéria jsou příliš 

přísná a komplikují možnost reorganizace podnikatelům konajícím v dobré víře, jimž se ale 

nepodařilo přesvědčit potřebnou část věřitelů a zároveň neprojdou kvantitativním testem. 

Parlament v této době projednává vládní návrh pro reorganizaci významné novely

insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích, sněmovní tisk č. 929, znění ke dni 

21. 5. 2013, jehož součástí je také změna tohoto ustanovení. Bude umožněn vstup 

do reorganizace i menším podnikatelům, s obratem za poslední účetní období předcházející 

insolvenčnímu návrhu alespoň 50.000.000,- Kč anebo zaměstnává-li úpadce nejméně 

50 zaměstnanců v pracovním poměru.  

Určitou dobu některé soudy zastávaly názor, že nebude-li úpadce podnikatel splňovat 

kvantitativní test podle ustanovení § 316 odst. 4 insolvenčního zákona, pak insolvenční soud 

automaticky spojí rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o prohlášení konkursu. Sjednocení 

v rozhodovací činnosti soudů přinesl až rozsudek NS ČR ze dne 20. 1. 2011, sen. zn.

29 NSČR 30/2010. V tomto rozhodnutí jsou jasně určena kritéria80, kdy je reorganizace podle 

insolvenčního zákona vyloučená a insolvenční soud může s rozhodnutím o úpadku spojit 

bez dalšího i rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka: „Jestliže lhůta určená 

k předložení reorganizačního plánu dlužníkem v § 316 odst. 5 insolvenčního zákona marně 

uplyne ještě před konáním oné (první) schůze věřitelů, stává se reorganizace dlužníka 

definitivně nepřípustnou a insolvenčnímu soudu nic nebrání v tom, aby i před konáním schůze 

věřitelů prohlásil konkurs na majetek dlužníka. Usnesení schůze věřitelů způsobu řešení 

dlužníkova úpadku vydané poté, co se reorganizace stala definitivně nepřípustnou, 

není pro insolvenční soud závazné.“

                                                                
79 KOTOUČOVÁ, J. a kol., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář, Praha: 
C. H. Beck, 2010, str. 776
80 srovnej s § 148 odst. 1 insolvenčního zákona
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9.1.2. Předjednaná reorganizace

Úpadce má možnost v případě reorganizace využít postup podle § 316 odst. 5 insolvenčního 

zákona, kde se nepoužije odstavec 4 téhož ustanovení. Zejména pokud úpadce nesplňuje 

kvantitativní kritéria (tzv. podlimitní reorganizace). 

Přípustnost předjednané reorganizace (nebo také může být označena jako předschválená 

či předbalená) není odvislá od splnění určitých kritérií, jak je tomu o běžné reorganizace, 

ale je vázána na velmi krátkou lhůtu (15 dnů po rozhodnutí o úpadku) pro předložení 

již věřiteli přijatého reorganizačního plánu insolvenčnímu soudu. Reorganizační plán se 

považuje za přijatý, jestliže s ním souhlasí alespoň polovina všech zajištěných věřitelů 

a alespoň polovina všech nezajištěných věřitelů, obě počítané podle výše pohledávek. Jak je 

uvedeno výše, jedná se o lhůtu velmi krátkou, během které by měl dlužník zajistit souhlas 

dostatečného počtu věřitelů a zejména vypracovat časově jistě náročný reorganizační plán 

k záchraně svého podniku. Proto není divu, že se v praxi uplatňuje tento proces velmi 

omezeně. Podle údajů dostupných v insolvenčním rejstříku jsem došla k 13 případům, z nichž 

se pouze v jednom případě jednalo o běžnou reorganizaci (společnost Play games a.s., která 

splňovala kvantitativní kritéria). Ve zbylých 12 případech se jednalo o podlimitní 

reorganizace, dlužník tento způsob volil pouze proto, že nesplňoval kvantitativní test, z toho 

u 9 případů byl insolvenční návrh, spolu s vypracovaným reorganizačním plánem podán 

samotným dlužníkem. Zbývají nám tři případ (věřitelský insolvenční návrh), kdy dlužník, 

který nepředpokládal svůj úpadek, zmobilizoval své síly, dohodnul se s věřiteli, vypracoval

reorganizační plán a současně podal insolvenční návrh, a to ve lhůtě pouhých 15 dnů

po rozhodnutí o úpadku.81

Součástí projednávané novely insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích82 je 

také změna ve lhůtách předjednané reorganizace. Dlužník by tak podle nového znění 

insolvenčního zákona musel podat návrh na povolení reorganizace spolu s věřiteli přijatým 

reorganizačním plánem nejpozději do rozhodnutí o jeho úpadku. V § 316 insolvenčního 

zákona je navržen nový odstavec v pořadí šestý, na jehož základě může dlužník požádat 

insolvenční soud o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu nejdéle o 30 dnů 

za podmínky, že se bude jednat o věřitelský insolvenční návrh a dlužník tak učiní ještě před 

                                                                
81 viz Tabulka č. 1, který tvoří přílohu této diplomové práce
82 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších 
předpisů, sněmovní tisk č. 929, znění ke dni 21. 5. 2013
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rozhodnutím o úpadku. Účelem této nové úpravy je přispět k rychlosti, hospodárnosti 

a co největší míře uspokojení věřitelů; současně nebrzdit záměrně v určitých případech 

prohlášení konkursu, kde zjevně k dohodě mezi věřiteli a dlužníkem nedojde. Tvůrci novely 

předpokládají, že pokud dlužník insolvenční návrh podá sám, tak by měl mít svou 

ekonomickou situaci předem dostatečně analyzovanou. Za předpokladu, že se dlužník 

nepokusil o jednání s věřiteli, neuplatnil svůj nárok na učení lhůty k předložení 

reorganizačního plánu, vede to k úsudku, že nemá zájem na reorganizaci svého podniku 

a insolvenční soud nemusí váhat s rozhodnutím o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. 

Jestliže nakonec zákonodárce schválí takovéto znění novely, asi až praxe a činnost soudů 

ukáže, zdali došlo k naplnění předpokládaného účelu.

Zajímavá je otázka přípustnosti předjednané reorganizace bez návrhu anebo i proti vůli 

dlužníka, která je v teoretické a praktické rovině zatím nevyřešená.83 Existují dva rozdílné 

názory na toto téma, proti takovému postupu je možné najít argumenty: gramatický výklad 

§ 316 insolvenčního zákona; jen dlužník disponuje informacemi (o provozu podniku, 

o obchodních partnerech atd.) nezbytnými k sestavení reorganizačního plánu; vnucení 

pokračování v provozu dlužníkova podniku proti jeho vůli a také dlužník může bojkotovat 

takové rozhodnutí věřitelů nesplněním podmínek např. uvedených v § 363 insolvenčního 

zákona. V zásadě se od dlužníka očekává, že bude spolupracovat a plnit požadavky určené 

v reorganizačním plánu a to podle názoru jednoho spoluautora není možné u podnikatele 

fyzické osoby proti jeho vůli. Druhý spoluautor je toho názoru, že právě věřitelé mají mít 

možnost rozhodnout, jakým způsobem bude dlužníkův úpadek řešen, zdali pro ně bude 

výhodnější konkurs nebo reorganizace; pokud dlužník nemá zájem nebo neumí 

spolupracovat, proces řešení úpadku se možná prodlouží či prodraží, ale nezastaví – právní 

vlastníci dlužníkova podniku ztratili právo neomezeně rozhodovat už v době, kdy dlužník 

pokračuje v provozu svého podniku „na dluh“, dlužník v podstatě spravuje cizí majetek; 

a nakonec uvádí, že v případě nejasnosti zákona je ho potřeba vykládat ve prospěch věřitelů, 

v opačném případě by takový postup byl v rozporu se zásadami insolvenčního řízení

zakotvenými v § 5 insolvenčního zákona. Já se přikláním k názoru druhému, tj. reorganizace 

by měla být umožněna i proti vůli dlužníka. Představíme-li si, že by záleželo na svévolném 

jednání dlužníka, který by se rozhodl záměrně škodit svým věřitelů, takové jednání by jistě

odporovalo základním zásadám insolvenčního řízení. 

                                                                
83 KOLESÁR, P., HAVEL, B., Přípustnost tzv. předbalené reorganizace bez návrhu či proti vůli dlužníka, 
Obchodněprávní revue č. 7/2011, str. 202
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9.1.3. Podlimitní reorganizace a odměna insolvenčního správce

Jak jsem zmínila už v předcházejících tématech, podlimitní reorganizace vybočuje z obecné 

úpravy. Jedná se o případy, kdy dlužník nesplňuje kvantitativní kritéria pro přístup 

k reorganizaci stanovená v § 316 odst. 4 insolvenčního zákona a zvolil postup 

pro předjednanou reorganizaci. Několikaletá praxe ukázala, že zejména náklady představující 

odměnu insolvenčního správce84, jsou velkou zátěží pro malé podniky, mnohdy překážkou 

pro způsob řešení úpadku sanací. Nejnižší možná měsíční odměna insolvenčního správce činí 

83.000,- Kč (při obratu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu do 250 

miliónů Kč), která je zcela neadekvátní v případě reorganizace menších podniků. Často se 

stává, že insolvenční správce přistoupí na snížení odměny, na kterou má podle právních 

předpisů nárok, příkladem může být reorganizace společnosti BEDZETI, spol. s.r.o., nebo 

podnikatele Miroslava Procházky.85 Pouze jednou přistoupil insolvenční soud 

k jednostrannému rozhodnutí o razantním snížení odměny insolvenčního správce u podlimitní 

reorganizace, na odměnu, která je rovna odměně v případě oddlužení.86 Následně vydala dne 

22. 2. 2011 Expertní pracovní skupina pro insolvenční právo Ministerstva spravedlnosti

výkladové stanovisko: „Dle ustanovení § 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., lze podle § 38 odst. 3 

insolvenčního zákona přiměřeně snížit s přihlédnutím k předpokládané délce doby, rozsahu 

a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce v reorganizaci, a to zejména 

v případech, kdy celkový obrat podle zvláštního předpisu za poslední účetní období 

předcházející insolvenčnímu návrhu u dlužníka nedosáhl alespoň 100.000.000,- Kč.“87

Odměnu insolvenčního správce je možné snížit až na částku, která se rovná odměně v případě 

řešení úpadku oddlužením. 

Také v důvodové zprávě k návrhu novely insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních 

správcích (sněmovní tisk č. 929, znění ke dni 21. 5. 2013) se hovoří o nedostatcích 

ve způsobu odměňování insolvenčních správců při reorganizaci, která nemotivuje 

insolvenčního správce k co nejlepším výsledkům jak ve vztahu k věřitelům, tak směrem 
                                                                
84  viz Vyhláška č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně 
členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
85 Snížená odměna ve výši 7.000,- Kč u reorganizace společnosti BEDZETI, spol. s.r.o., viz usnesení o schválení 
reorganizačního plánu, odměny insolvenčního správce č. j. KSUL 46 INS 2109/2011-B-23, dostupné na webu: 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=4499405; návrh snížené odměny ve výši 1.400,- Kč 
u podnikatele Miroslava procházky, sp. zn. KSOS 14 INS 31922 / 2012, viz reorganizační plán na webové 
stránce: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=6154496
86 viz Usnesení KS v Hradci Králové ze dne 26. 5. 2010, č. j. KSHK 42 INS 1568/2009-B- 29, dostupné 
na webu: http://insolvencni-zakon.justice.cz/downloads/Vykladove%20stanovisko%20c.%205_2011.pdf
87 Výkladové stanovisko Expertní pracovní skupina pro insolvenční právo č. 5, ze dne 22. 2. 2011, dostupné 
na webu: http://insolvencni-zakon.justice.cz/downloads/Vykladove%20stanovisko%20c.%205_2011.pdf
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k restrukturalizované společnosti. Způsob odměňování insolvenčních správců nezohledňuje 

úspěšnost reorganizace, ani například počet přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, 

což by se po schválení uvedené novely mělo změnit. 

9.2. Povolení reorganizace

K tomu, aby insolvenční soud povolil svým rozhodnutím reorganizaci dlužníkova podniku, 

musí být reorganizace nejen přípustná a reálná, přihlášení věřitelé s takovým způsobem řešení 

úpadku dlužníka musí vyslovit souhlas. Níže budu specifikovat nároky kladené insolvenčním 

zákonem na návrh na povolení reorganizace a také na rozhodnutí insolvenčního soudu.

9.2.1. Oprávnění k podání návrhu

Podle insolvenčního zákona jsou oprávněnými subjekty k podání insolvenčního návrhu 

dlužník a přihlášený věřitel (věřitelský návrh může být podán pouze, splňuje-li dlužník 

kritéria velikosti uvedená v § 316 odst. 4 insolvenčního zákona a musí být schválen schůzí 

věřitelů). Návrh na povolení reorganizace může být podán jen v dobré víře, že jsou nebo 

budou splněny všechny podmínky pro schválení reorganizačního plánu.88 Podle § 318 

insolvečního zákona jsou stanovené lhůty k podání návrhu na povolení reorganizace: 

v případě podaného insolvenčního návrhu pro hrozící úpadek nejpozději do rozhodnutí 

o úpadku, v ostatních případech je stanovená lhůta pro podání návrhu na povolení 

reorganizace nejpozději 10 dnů před první schůzí věřitelů, která se bude konat po rozhodnutí 

o úpadku dlužníka. Uvedené lhůty jsou prekluzivní, pokud budou zmeškány, insolvenční soud 

takový návrh bez dalšího odmítne usnesením, proti němuž může podat odvolání jen 

navrhovatel. V praxi existuje několik způsobů, jak je možné postupovat při podání návrhu

na povolení reorganizace: první možností je spojit insolvenční návrh spolu s návrhem 

na povolení reorganizace (vždy tak bude u předjednané reorganizace); další možností je 

nejprve podat insolvenční návrh bez uvedení navrhovaného způsobu řešení úpadku dlužníka 

a následně odděleně podat návrh na povolení reorganizace; poslední možností je, že bude 

podán insolvenční návrh spojený s návrhem na řešení úpadku dlužníka konkursem a poté 

bude opět odděleně podán návrh na povolení reorganizace, ze strany dlužníka nebo jiného

přihlášeného věřitele, který k řízení přistoupí podle § 107 insolvenčního zákona.

Budeme-li nahlížet návrh na povolení reorganizace z pohledu o jeho vyjednávání, v praxi se 

budou uplatňovat dva druhy reorganizačních řízení. První je bude zahájeno a probíhat 

                                                                
88 viz § 317  insolvenčního zákona



za většinové podpory přihlášených věřitelů (konsensuální), druhé řízení bude naopak 

zahájeno a probíhat proti vůli přihlášených věřitelů.

představovat reorganizaci předjednanou, ste

dlužník bude mít podporu přihlášených věřitelů 

dlužníkova podniku) anebo se může jednat o mimosoudní vyřešení problémů dlužníka 

dohodou s věřiteli (např. odložení splatnost

dosazením určených osob do statutárních orgánů dlužníka

hrozící úpadek dlužníka.90

Za dobu platnosti insolvenčního zákona bylo povoleno celkem 78 reorganizací, z

z nich skončilo splněním reorganizačního plánu, ve 34 případech byla reorganizace 

přeměněna v konkurs a zbylých 28 reorganizací ještě probíhá. Z

insolvenční návrhy podané dlužníkem, což je

9.2.2. Obsah návrhu

Stejně jako insolvenční návrh musí návrh na povolení reorganizace kromě obecných 

náležitostí obsahovat (viz § 319 insolvenčního zákona)

 základní údaje o dlužníkovi 

v případě věřitelského insolvenčního návrhu;

 dále v případě dlužnického insolvenč

a majetku osob, které dlužníka ovládají nebo které tvoří s dlužníkem koncern

(v případě věřitele se nepředpokládá, že by měl přístup k

                                                                
89 RICHTER, T. Reorganizace podle insolvenčního zákona 
90 HÁSOVÁ J., MORAVEC T., Insolvenční řízení 1. vydání, Praha: C. H. Beck, s
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většinové podpory přihlášených věřitelů (konsensuální), druhé řízení bude naopak 

proti vůli přihlášených věřitelů.89 Konsensuální reorganizací může 

předjednanou, stejně jako reorganizaci s běžným průběhem, v

dlužník bude mít podporu přihlášených věřitelů (dohodnou se na reorganizačním plánu 

anebo se může jednat o mimosoudní vyřešení problémů dlužníka 

odložení splatnosti závazků, snížení a prodloužení splátek

dosazením určených osob do statutárních orgánů dlužníka) a takovým způsobem překlenout 

Za dobu platnosti insolvenčního zákona bylo povoleno celkem 78 reorganizací, z

ch skončilo splněním reorganizačního plánu, ve 34 případech byla reorganizace 

konkurs a zbylých 28 reorganizací ještě probíhá. Z grafů vyplývá, že převažují 

insolvenční návrhy podané dlužníkem, což je obecně žádoucí. 

Obsah návrhu

jako insolvenční návrh musí návrh na povolení reorganizace kromě obecných 

(viz § 319 insolvenčního zákona):

základní údaje o dlužníkovi a osobách oprávněných jednat jeho jménem, avšak pouze 

v případě věřitelského insolvenčního návrhu;

případě dlužnického insolvenčního známé údaje o kapitálové struktuře 

majetku osob, které dlužníka ovládají nebo které tvoří s dlužníkem koncern

případě věřitele se nepředpokládá, že by měl přístup k takovým údajům)

                        
RICHTER, T. Reorganizace podle insolvenčního zákona – 1. část, Právní rozhledy č. 13/2008, str. 465

HÁSOVÁ J., MORAVEC T., Insolvenční řízení 1. vydání, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, str. 183 
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Za dobu platnosti insolvenčního zákona bylo povoleno celkem 78 reorganizací, z toho 16 

ch skončilo splněním reorganizačního plánu, ve 34 případech byla reorganizace 

grafů vyplývá, že převažují 

jako insolvenční návrh musí návrh na povolení reorganizace kromě obecných 

a osobách oprávněných jednat jeho jménem, avšak pouze 
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 údaj o způsobu navrhované reorganizace, potřebný za účelem předcházení maření 

reorganizace; uvedený způsob provedení reorganizace není do budoucna závazný

nejen pro osobu sestavující reorganizační plán, ale ani pro osobu, která návrh 

na povolení reorganizace podala.

Insolvenční zákon vyžaduje po dlužníkovi, který podá návrh na povolení reorganizace seznam 

majetku a závazků, pokud došlo ke změnám od podání insolvenčního návrhu musí seznamy 

aktualizovat. Návrh na povolení reorganizace by měl obsahovat nejen výše uvedené

obligatorní údaje, ale také informace o účincích navrhované reorganizace pro věřitele, 

o budoucím vývoji dlužníkova podnikání a pro většinu věřitelů rozhodující údaji, a to výše 

předpokládaného uspokojení jejich pohledávek při reorganizaci v porovnání s konkursem.  

Věřitelský návrh na povolení reorganizace musí podaný alespoň 10 dnů před konáním schůze 

věřitelů, která podle § 323 odst. 1 insolvenčního zákona má návrh odsouhlasit, po zprávě 

insolvenčního správce o hospodářské situaci dlužníka. Dikce tohoto ustanovení je relativně 

zavádějící, když není přesně určené, jestli musí schůze věřitelů návrh na povolení 

reorganizace podaný věřitelem schválit před podáním žádosti podána k insolvenčnímu soudu, 

anebo se k ní může vyjádřit i dodatečně, nicméně musí předcházet rozhodnutí insolvenčního 

soud o této žádosti rozhodne. Mám za to, že souhlas schůze věřitelů nemá být předběžný, 

ale naopak má následovat po podání věřitelova návrhu na povolení reorganizace. Tento

výklad by měl být podpořen skutečností, že podmínka souhlasu schůze věřitelů před podáním 

návrhu na povolení reorganizace není součástí výčtu podstatných náležitostí takového návrhu,

uvedeném v § 319 insolvenčního zákona.91 Insolvenční správce má povinnost upozornit 

na jemu známé skutečnosti, na jejichž základě je důvodné pochybovat o poctivosti návrhu 

na povolení reorganizace (také ve zprávě o hospodářské situaci dlužníka). Insolvenční zákon 

už dále nedemonstruje ani příkladným výčtem uvedené důvody, bude tak záležet vždy 

na uvážení insolvenčního správce.

Počínaje okamžikem zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku je 

nepřípustné započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele, pokud nerozhodne 

insolvenční soud jinak v předběžném opatření. Zákaz započtení má zajistit dlužníkovi přístup 

k peněžním prostředkům za účelem financování jeho podniku. Jedná-li se o jednostranný 

                                                                
91 KOTOUČOVÁ, J. a kol., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář, Praha: 
C. H. Beck, 2010, str. 790 - 792
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zápočet (a tím zánik) dlužníkovy pohledávky proti pohledávce věřitele, tak musí být doručen 

věřiteli před zveřejněním návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku.92

9.2.3. Zamítnutí návrhu

Naprosto odlišné od zamítnutí návrhu na povolení reorganizace je jeho odmítnutí

před projednáním, z důvodu jeho pozdního podání (viz § 318 odst. 2 insolvenčního zákona) 

nebo pro jeho vady podle § 320 insolvenčního zákona. 

Po projednání návrhu na povolení reorganizace insolvenční soud návrh zamítne na základě 

§ 326 insolvenčního zákona, pokud lze důvodně předpokládat, že návrhem byl sledován 

nepoctivý záměr, nebo ho podala osoba, o jejímž návrhu už bylo rozhodnuto dříve. Zamítnut 

bude rovněž věřitelský návrh na povolení reorganizace, který nebyl ani dodatečně schválen 

schůzí věřitelů.  Zákon vyjmenovává příkladem situace, kdy je možné usuzovat nepoctivost 

záměru dlužníka a osob s ním spojených, např. podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 

pěti letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo 

pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy. Jestliže

insolvenční soud návrh na povolení reorganizace zamítne nebo odmítne, v insolvenčním 

řízení se pokračuje dál s tím, že účinky spojené s podáním návrh na povolení reorganizace 

zanikají tímto rozhodnutím (viz § 327odst. 1 insolvenčního zákona). Sankcí za uvedené 

rozhodnutí insolvenčního soudu může být postih uvedený v § 147 insolvenčního zákona, 

dlužník a jeho jiný věřitel disponuje právem požadovat náhradu škody nebo jiné újmy

po neúspěšném insolvenčním navrhovateli. Podle mého názoru je zde ještě možnost podat 

návrh nový, budou-li zachovány lhůty a další náležitosti pro jeho podání, jinak bude 

insolvenční řízení směřovat nevyhnutelně k likvidačnímu řešení úpadku dlužníka. 

9.2.4. Rozhodnutí o povolení reorganizace

Podle obsahu § 328 insolvenčního zákona, povolí insolvenční soud reorganizaci dlužníkova 

podniku, není-li návrh na povolení reorganizace odmítnut, zamítnut nebo vzat zpět. Návrh 

na povolení reorganizace může vzít navrhovatel zpět do chvíle, než o návrhu insolvenční soud 

rozhodne, jinak je toto zpětvzetí neúčinné.93 Aby bylo zabráněno blokaci dalšího postupu 

v insolvenčním řízení, věřitelé, kteří nejsou nakloněni reorganizaci dlužníkova podniku, 

nemají právo podat proti usnesení, jímž se reorganizace povoluje odvolání.

                                                                
92 Usnesení VS v Praze ze dne 22. 10. 2010, sp. zn. MSPH 93 INS 2456/2010, 3 VSPH 616/2010-A-100
93 srovnej s § 322 insolvenčního zákona
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Samotnému vydání rozhodnutí o povolení reorganizace vždy předchází projednání návrhu 

insolvenčním soudem, zpravidla také návrh projedná schůze věřitelů (nelze hlasovat pomocí 

hlasovacího lístku). Výjimku představuje postup podle § 316 odst. 5 insolvenčního zákona

(předjednaná reorganizace), který musí mít dostatečnou podporu dlužníkových věřitelů 

a v takovém případě insolvenční soud spojí rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o povolení 

reorganizace. Jinak insolvenční soud rozhodne o způsobu řešení úpadku do 3 měsíců 

od vydání rozhodnutí, kterým je zjištěn úpadek dlužníka.94 Rozhodnutí, že bude úpadek 

dlužníkova podniku řešen reorganizací má být založen na vůli většiny přihlášených věřitelů 

hlasující ve smyslu § 151 insolvenčního zákona (není možné hlasovat pomocí hlasovacího 

lístku; pro přijetí usnesení je potřeba, aby hlasovala alespoň polovina všech přítomných 

zajištěných a nezajištěných věřitelů zvlášť, počítáno podle výše jejich pohledávek, anebo 

pro přijetí hlasovalo alespoň 90 % všech přítomných věřitelů, podle výše jejich pohledávek).

Insolvenční zákon jmenuje v § 329 náležitosti obsahové stránky rozhodnutí o povolení 

reorganizace, jímž je výrok o povolení reorganizace, údaj o insolvenčním správci (nebyl-li 

doposud ustanoven, tak obsahuje také výrok o jmenování insolvenčního správce), výzva 

dlužníkovi k předložení reorganizačního plánu ve lhůtě 120 dnů, pokud dlužník nemá zájem 

předložit reorganizační plán, musí to neprodleně sdělit insolvenčnímu soudu (neuvede 

se v situaci, kdy dlužník insolvenčnímu soudu sdělil, že reorganizační plán nehodlá předložit) 

a údaj o podmínkách možnosti předložení reorganizačního plánu osobami odlišnými 

od dlužníka. V praxi je součástí usnesení o povolení reorganizace také ustanovení znalce 

za účelem ocenění majetkové podstaty dlužníka a stanovení lhůty k předložení znaleckého 

posudku, která může oscilovat mezi dvěma až třemi měsíci, insolvenční soud ji může 

na žádost znalce dodatečně prodloužit. Obsahem takového rozhodnutí může být i jmenování 

odděleného insolvenčního správce; výzva směřovaná na insolvenčního správce k učinění 

určitého úkonu; výrok, jímž se omezuje dispoziční právo dlužníka s majetkovou podstatou 

nebo také výrok, kterým se potvrzuje usnesení schůze věřitelů (např. o odvolání z funkce 

insolvenčního správce a ustanovení nového) a další opatření, která jsou nezbytná k zajištění 

účelu reorganizace.

Současné znění insolvenčního zákona zakotvuje v § 329 odst. 3 insolvenčního zákona, že se 

shodně s rozhodnutím o povolení reorganizace splatnost dlužníkových závazků a pohledávek 

                                                                
94 Ne vždy je lhůta 3 měsíců insolvenčním soudem dodržena, soudím, že překročení této doby by mohlo být 
účelové, k poskytnutí delšího časového horizontu pro posouzení vhodnosti a reálnosti reorganizace, jednání 
dlužníka s přihlášenými věřiteli o podpoření sanace jeho podniku. Např. reorganizace společnosti DAGRO Plzeň 
s.r.o., SCHOELLER LITVÍNOV k.s., nebo GITAL, s.r.o.
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vrací do původních termínů. Snahou zákonodárce bylo reagovat na situace, kdy se důsledkem 

insolvenčního řízení změnila splatnost dlužníkových závazků a pohledávek („předčasná 

splatnost“)95 a uvedeným rozhodnutím o povolení reorganizace se tak měl vrátit do původního 

stavu. Tento institut však vyvolává právní nejistotu věřitelů, v praxi dochází k odlišné 

interpretaci od původního záměru zákonodárce, kterým určitě nebylo obnovit stav závazků 

a pohledávek dlužníka zpět k době jejich počátečního vzniku. Připravovaná novelizace 

insolvenčního zákona proto počítá s úplným vypuštěním tohoto odstavce z § 329 

insolvenčního zákona (viz sněmovní tisk č. 929, znění ke dni 21. 5. 2013).  

9.2.5. Dispoziční oprávnění dlužníka během reorganizace

Poté, co nabude rozhodnutí o povolení reorganizace právní moci, dochází ke zrušení

veškerých zákonných a soudem rozhodnutých omezení dispozičních oprávnění dlužníka 

s majetkovou podstatou. Vedení dlužníkova podniku nabylo zpět dispoziční oprávnění 

(za dodržení zásad uvedených v § 230 odst. 1 insolvenčního zákona), ale s omezením, kterým 

je souhlas věřitelského výboru ve smyslu § 330 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona. Sledovaným 

cílem je odlišení sanačního řešení od likvidačního, v případě reorganizace je zákon 

k dlužníkovi benevolentnější, vytváří prostor pro dohodu mezi dlužníkem a jeho věřiteli. 

Nicméně insolvenční soud může přistoupit omezení tohoto dispozičního práva i bez návrhu 

insolvenčního správce či věřitelského výboru96, dokonce se v běžné praxi objevuje často 

výrok o omezení dispozičních oprávnění dlužníka jako součást rozhodnutí o povolení 

reorganizace. 

Ke změně dojde, bude-li přijata novela insolvenčního zákona (viz Sněmovní tisk č. 929 znění 

ke dni 21. 5. 2013), která v určitých případech omezí dispoziční oprávnění dlužníka 

ke správě majetkové postaty, i v případě pravomocně vydaného usnesení o povolení 

reorganizace. Dojde k vytvoření nového § označeného jako § 330a, kde se stanoví pravidlo 

použití § 246 odst. 4 a § 253 až § 260 insolvenčního zákona, tedy pravidla, která se použijí 

v případě konkursu; práva, jež náleží podle těchto ustanovení insolvenčnímu správci, 

vykonává dlužník s dispozičními oprávněními jen se souhlasem věřitelského výboru, 

pod sankcí odpovědnosti dlužníka za způsobenou škodu nebo jinou újmu způsobenou 

věřitelům nebo třetím osobám. V případě reorganizace je dále v plánu u smlouvy 

o vzájemném plnění modifikovat pravidlo § 253 insolvenčního zákona tak, že dlužník 

                                                                
95 ZELENKA, J. a kol, Insolvenční zákon Poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady ES 
1346/2000, 2. vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2008, str. 483 - 484
96 srovnej s § 332 insolvenčního zákona
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s dispozičním oprávněním, který se do 30 dnů od povolení reorganizace neodmítá splnění

smlouvy, musí ji splnit.

Rovněž případným přijetím uvedené novely insolvenčního zákona dojde k úpravě institutu 

pokynů zajištěného věřitele uvedeného v § 230 odst. 2 insolvenčního zákona, související se 

správou majetkové postaty sloužící k zajištění jeho přihlášených pohledávek. Podle platné 

právní úpravy se musí dojít ke shodě mezi všemi zajištěnými věřiteli (ti, kteří uspokojují 

pohledávku z totožného předmětu zajištění), kteří následně udělují pokyny insolvenčnímu 

správci společně. Srovnám-li uvedené s připravovanými změnami, je zde tendence k posílení 

postavení zajištěného věřitele, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první 

v pořadí. Tento zajištěný věřitel97 uděluje pokyny se souhlasem ostatních zajištěných věřitelů, 

jejichž pohledávka se uspokojuje ze stejného zajištění, v případě absence jejich souhlasu musí 

být neprodleně informován  insolvenční soud, který do 30 dnů nařídí jednání, jehož 

předmětem schválení/neschválení pokynů zajištěného věřitele. Rozhodnutí vydané 

insolvenčním soudem na základě uvedeného postupu nebude podléhat možnosti podat řádný 

opravný prostředek.

S pravomocným usnesením o povolení reorganizace se spojuje další účinek, pozastavení 

funkce výkon funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka, namísto nich v jejich 

působnosti rozhoduje jmenovaný insolvenční správce. Dochází k vytěsnění vlivu vlastníků 

dlužníkovy společnosti na průběh reorganizace, protože je pravděpodobné, že jejich zájmy 

budou odlišné od zájmu dlužníkových věřitelů (zejména v situaci, kdy právě věřitelé usilují 

o reorganizaci).98 Smyslem této úpravy je zabránit blokování insolvenčního řízení 

prostřednictvím žalob na neplatnost usnesení valné hromady, kterou může podat společník.99

Na insolvenčního správce nepřechází právo volit, jmenovat a odvolávat členy statutárního 

orgánu a dozorčí rady dlužníka, které je ponecháno společníkům nebo akcionářům dlužníka, 

avšak k účinnosti takového rozhodnutí je nutný souhlas věřitelského výboru. Nastane-li 

případ uvedený v § 333 odst. 3 insolvenčního zákona, dozorčí radu nebo statutární orgán 

dlužníka zvolí věřitelský výbor. Důvodem odklonu u reorganizace od tradičního 

insolvenčního práva (zbavuje management rozhodovacích pravomocí), je lepší informovanost 
                                                                
97 Nastane-li situace, že zajištěný věřitel první v pořadí neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené 
insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další 
v pořadí. Pokud ani tak nenastane, pak pokyny udělí v rámci dohlédací činnosti insolvenční soud, který současně 
rozhodne o nákladech spojených s provedením jeho pokynu.
98 ZELENKA, J. a kol, Insolvenční zákon Poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady ES 
1346/2000, 2. vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2008, str. 489 - 491
99 srovnej s § 131 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
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dlužníkova managementu o interní situaci v reorganizovaném podniku. Dále je zde snaha 

o pozitivní motivaci dlužníkova managementu, aby ochotněji zahájil insolvenční řízení.100

Podle § 333 odst. 2 insolvenčního zákona mohou věřitelé zabránit odvolání stávajícího 

dlužníkova managementu anebo volbě nového, zato nemohou sami aktivně rozhodovat 

o odvolání stávajícího dlužníkova managementu ani o výběru nového. 

Jsem názoru, že přiléhavější je taková úprava, která zbaví management podniku 

rozhodovacích pravomocí, a věřitelé budou moci zvolit nové vedení, které by řídilo dlužníkův

podnik po dobu trvání reorganizace. Vždyť právě věřitelé dlužníka rozhodují o způsobu řešení 

jeho úpadku, proto by měli mít možnost nadále ovlivňovat rozhodnutí dlužníka týkající 

se chodu jeho podniku, aby nedocházelo k maření zvoleného způsobu řešení úpadku. 

Obzvlášť tak platí u reorganizace, která má zajistit sanaci dlužníkova podniku a vyšší 

poměrné uspokojení pohledávek dlužníkových věřitelů než v případě konkursu. Vezmu-li 

v úvahu skutečnost, že vedení dlužníkova podniku, pokud nejsou omezena jeho dispoziční 

oprávnění, může od chvíle povolení reorganizace přistoupit k úvěrovému financování 

k dosažení cíle reorganizace s tím, že tyto pohledávky mají prioritní postavení (pohledávky 

za majetkovou podstatou). Budou uspokojovány přednostně před pohledávkami přihlášených 

věřitelů, i těch zajištěných. Z tohoto důvodu by měli mít věřitelé dlužníka nejen právo 

rozhodovat, v jaké míře bude úvěrové financování prospěšné a účelové pro provedení 

reorganizace dlužníkova podniku, ale také rozhodovat v dalších zásadních otázkách 

prostřednictvím jimi zvoleného managementu.

S ohledem na praktické zkušenosti došlo k přehodnocení účelu § 333 insolvenčního zákona

a posílení vlivu věřitelů do té míry, že plánovaná novelizace počítá se změnou poměrů 

u reorganizace povolené na základě věřitelského návrhu na povolení reorganizace

(předpoklad, že dlužníkův management není schopný, zanedbal své povinnosti), rovněž 

v situaci, kdy se dlužník vzdal svého přednostního práva na sestavení reorganizačního plánu 

(neprojevuje motivaci, nemá zájem se aktivně podílet na řešení svého úpadku), anebo byl 

tohoto práva zbaven usnesením schůze věřitelů (dlužníkův management si nezískal důvěru 

svých věřitelů).101

                                                                
100 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších 
předpisů, sněmovní tisk č. 929, znění ke dni 21. 5. 2013
101 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších 
předpisů, sněmovní tisk č. 929, znění ke dni 21. 5. 2013
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9.3. Znalecký posudek v reorganizaci

V souvislosti s povolením reorganizace dlužníkova podniku je nezbytné vypracovat odborný 

znalecký posudek za účelem ocenění majetkové podstaty dlužníka.102 Význam takového 

posudku je zejména ve vztahu k zajištěným věřitelům, právě od chvíle vypracování 

znaleckého posudku se ukáže skutečná hodnota zajištění jejich pohledávky. Ukáže-li se 

na základě znaleckého posudku, že hodnota zajištění je nižší než výše zajištěné pohledávky, 

tak se část pohledávky, která není kryta zajištěním, stává pohledávkou nezajištěnou.103

Zajištění věřitelé budou mít zájem na tom, aby byla stanovena hodnota zajištění pohledávky 

v co nejvyšší možné míře, k tomu mohou využít možnost ovlivnit ustanovení konkrétního 

znalce pro reorganizaci tím, že se na schůzi věřitelů bude přijato usnesení o určení osoby 

znalce. K přijetí takového usnesení je potřeba souhlasu dvou třetin všech věřitelů, kteří jsou 

přítomní na schůzi věřitelů, jejich hlasy se počítají podle výše pohledávek. Znalcem by měla 

být vždy osoba zapsaná v seznamu znalců, podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích 

a tlumočnících;104 jejich seznamy jsou veřejně přístupné a jsou vedeny krajskými soudy podle 

obvodu, v němž má znalec trvalé bydliště, případně sídlo, jedná-li se o znalecký ústav.

Nedohodnou-li se věřitelé na jméně osoby znalce, pak určí znalce insolvenční soud; 

proti výroku o ustanovení znalce není odvolání přípustné.

Vypracovaný znalecký posudek je důležitým podkladem k rozhodování věřitelů 

a insolvenčního soudu, také pro zpracování reorganizačního plánu. Insolvenční soud posuzuje 

na základě znaleckého posudku o ceně majetkové podstaty spravedlnost reorganizačního 

plánu (§ 349 insolvenčního zákona) a nejlepší zájmy podle § 348 odst. 1 písm. d) 

insolvenčního zákona. Ze znaleckého posudku bude předkladatel reorganizačního plánu také 

vycházet při rozdělení věřitelů do skupin, které budou hlasovat o přijetí reorganizačního 

plánu.105

Provedla jsem průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jestli má vliv na úspěšné skončení 

reorganizace, resp. schválení reorganizačního plánu skutečnost, kdo rozhodne o osobě znalce, 

jestli insolvenční soud nebo věřitelé. Celkem jsem hodnotila 46 subjektů, u nichž byla 

reorganizace již skončena nebo přeměněna v konkurs za předpokladu, že byl znalecký 

                                                                
102 srovnej s § 153 insolvenčního zákona
103 srovnej s § 167 odst. 1 insolvenčního zákona
104 KOTOUČOVÁ, J. a kol., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář, Praha: 
C. H. Beck, 2010, str. 333 - 335
105 KOTOUČOVÁ, J. a kol., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář, Praha: 
C. H. Beck, 2010, str. 333 - 335
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posudek vypracován. U předjednaných reorganizací určil o osobu znalce prozatím vždy 

insolvenční soud.

a) Splněných reorganizací bylo 16, z nich o určení osoby znalce rozhodoval v 10 případech

insolvenční soud a v 6 případech byl určen kvalifikovaným usnesením věřitelů. Větší 

četnost úspěšně splněných reorganizací tvoří skupina, kdy o osobě znalce rozhodl 

insolvenční soud.

b) Přeměn v konkurs bylo celkem 30, z nich v 19 případech určil osobu znalce insolvenční 

soud a v 11 případech byl určen na základě kvalifikovaného usnesení věřitelů. Větší 

úspěšnost na přijetí reorganizačního plánu byly případy, kdy osobu znalce určil 

insolvenční soud. 

Tabulka č. 2 – Srovnání vlivu subjektu, který určil znalce na přijetí reorganizačního plánu

Znalce určil
Počet 

subjektů
Reorganizační 

plán přijat
Reorganizační plán nepřijat nebo 

nebyl vůbec předložen

Soud 19 42,10% 57,90%

Věřitelé 11 36,40% 63,60%

Na základě uvedených výsledků se domnívám, určí-li osobu znalce insolvenční soud, existuje 

větší pravděpodobnost přijetí reorganizačního plánu věřiteli, resp. úspěšné skončení 

reorganizace. Pro hlasující věřitele je nejspíš věrohodnějším podkladem znalecký posudek 

zpracovaný znalcem, kterého určil insolvenční soud. Na druhou stranu mám za to, že bude 

důležité, aby určený znalec spolupracoval s předkladatelem reorganizačního plánu a snažil se 

„vygenerovat“ taková čísla, aby nebylo zabráněno možnosti přijetí reorganizačního plánu 

pro nesplnění kritéria nejlepšího zájmu podle § 348 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona.

9.4. Reorganizační plán

Reorganizační plán je název dohody o reorganizaci společnosti, která vymezuje právní 

postavení všech dotčených subjektů prostřednictvím opatření přijatých s cílem ozdravit 

provoz dlužníkova podniku a uspořádat vzájemně vztahy mezi dlužníkem a jeho věřiteli.

Z ekonomického hlediska se jedná o strategický dokument, údaje obsažené v reorganizačním 

plán by měly vystihovat ekonomické a právní možnosti dlužníka. V zásadě bude mít tato 

dohoda sui generis dlouhodobé trvání, jež je spojeno se zajištěním dalšího chodu dlužníkova 

podniku nejen po stránce finanční, ale také organizační. Není ale výjimkou, že je reorganizace 

provedena za pomocí jednorázových nebo krátkodobých opatření. Reorganizační plán se 

předkládá insolvenčnímu soudu a poté nesmí být vyvíjena činnost směřující k jeho přijetí 

nebo odmítnutí, až do prezentace zprávy o reorganizačním plánu. 
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V následující kapitole bych podrobněji popsala, kdo je oprávněn sestavovat reorganizační 

plán, dále jeho obsahovou stránku, proces schvalování a jeho účinky.

9.4.1. Sestavení reorganizačního plánu

Přednostním právem sestavit reorganizační plán disponuje dlužník, u kterého se 

předpokládá, že má nejlepší povědomí o současném stavu svého podniku a jeho dalších 

reálných možnostech. Toto prioritní právo dlužníka je zachováno i v situaci, kdy návrh 

na povolení reorganizace podal věřitel. Na druhou stranu, přednostní právo k přeložení 

reorganizačního plánu ztrácí dlužník, který výslovně sdělil insolvenčnímu soudu, 

že reorganizační plán nehodlá předložit. Pokud dlužník nepředloží reorganizační plán 

současně s návrhem na povolení reorganizace, pak insolvenční zákon stanoví v § 339 odst. 1 

lhůtu k předložení reorganizačního plánu 120 dnů, která může být insolvenčním soudem 

prodloužena nejvýše o dalších 120 dnů, bez možnosti odvolat se proti takovému rozhodnutí. 

Zákonná lhůta nebude mít význam při konsensuální reorganizaci (subjekty vzájemně 

spolupracují), ale naopak bude významná u nekonsensuální reorganizace. Společnost, která 

splní kvantitativní kritéria podle § 316 odst. 4 insolvenčního zákona, může být teoreticky 

pod záštitou automatického moratoria i déle jeden rok, bez toho, aby její vedení předložilo 

návrh reorganizačního plánu. V této situaci bude strategický přístup dlužníka

k postinsolvenčnímu financování (úvěrově získané finanční prostředky sloužící k udržení 

provozu dlužníka) a podstatnou roli může sehrát i úroková zátěž zajištěných pohledávek 

(viz § 171 insolvenčního zákona).106

Schůze věřitelů může usnesením rozhodnout o vyloučení přednostního práva dlužníka sestavit 

reorganizační plán a ponechat jeho vypracování na věřiteli, případně skupině věřitelů.107

Aby mohla schůze věřitelů toto právo uplatnit, musí disponovat většinou hlasů požadovanou 

v § 151 insolvenčního zákona. Insolvenční soud může v mezích § 339 odst. 4 insolvenčního 

zákona rozhodnout o zkrácení anebo ukončení lhůty určené k předložení reorganizačního 

plánu, bez možnosti řádného opravného prostředku (za účelem zamezení průtahům v řízení). 

Součástí usnesení, kterým se krátí, končí lhůta k předložení reorganizačního plánu, by měla 

být výzva pro osoby odlišné od dlužníka k předložení nového reorganizačního plánu.108

                                                                
106 RICHTER, T., Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2. část, Právní rozhledy č. 14/2008, str. 507
107 srovnej s usnesením MS Praha ze dne 30. 6. 2011, č. j. MSPH 89 INS 5393/2011-B-51, který je přístupný 
na webové stránce: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=341ad37b-cbf0-443c-bb71-
1b91871c9c00
108 ZELENKA, J. a kol, Insolvenční zákon Poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady ES 
1346/2000, 2. vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2008, str. 499 - 501
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Přitom musí být zachováno pravidlo, kdy se určené další osobě poskytuje stejná lhůta jako

pro dlužníka; tedy po prodloužení ze strany insolvenčního soudu může jít maximálně o 240 

dnů počítaných od vydání rozhodnutí o povolení reorganizace.109

Sporná bude odpověď na otázku, které jsou „další osoby“ oprávněné sestavit reorganizační 

plán, když platné znění insolvenčního zákona nic dalšího neupřesňuje. Řešení najdeme 

v připravované novele insolvenčního zákona (sněmovní tisk č. 929, znění ke dni 21. 5. 2013), 

která nastaví přesné pravidlo pro sestavení reorganizačního plánu, týkající se osob odlišných 

od dlužníka. Vezmeme-li v úvahu § 334 insolvenčního zákona, mělo by se jednat o věřitele 

přihlášené do insolvenčního řízení, věřitelé za majetkovou podstatou a jim na roveň postavení 

věřitelé. Doslovným výkladem však lze dojít k závěru, že reorganizační plán může předložit 

každý věřitel reagující na výzvu insolvenčního soudu. Jistě by to byla kuriózní situace, kdyby 

byly insolvenčnímu soudu předloženy návrhy reorganizačních plánů současně několika 

dlužníkovými věřiteli. Proto novelizace tohoto ustanovení počítá s řešením, že o přednostním 

právu sestavit reorganizační plán rozhodne schůze věřitelů. Pokud tak neučiní, náleží právo 

předložit vypracovaný reorganizační plán věřiteli, jež podal návrh na povolení reorganizace 

spolu s ostatními věřiteli, kteří se k tomuto návrhu připojili. 

V případě, že nebude předložen návrh reorganizačního plánu ze strany dlužníka, potažmo 

ze strany dalších osob na základě výzvy insolvenčního soudu, pak tento soud rozhodne 

bez nařízení jednání o přeměně reorganizace v konkurs (viz § 363 odst. 1 písm. b) 

insolvenčního zákona). 

Snažila jsem se provést kvantitativní srovnání, které jsem znázornila v tabulce níže. 

Vycházela jsem z celkového vzorku 78 povolených reorganizací a porovnávala jsem 

úspěšnost řízení s ohledem na to, kdo podával insolvenční návrh, kdo podal návrh na povolení 

reorganizace a kdo sestavoval reorganizační plán. Je patrné, že úspěšně skončené budou 

ty reorganizace, kde je evidentní spolupráce věřitelů s dlužníkem již při sestavování 

reorganizačního plánu. Ze srovnání mi vyplynulo, že největší šanci na úspěšné skončení 

reorganizace mají případy, kdy je dlužník aktivně zapojen do tvorby reorganizačního plánu 

a zároveň návrh na povolení reorganizace bylo podáno ze strany věřitelů. Naopak neúspěšné 

budou reorganizace, v nichž dlužník vystupuje pasivně, neúčastní se sestavení

reorganizačního plánu - to také potvrzují údaje zaznamenané v tabulce. 

                                                                
109 STRNAD, M., HOLEŠÍNSKÝ, P., Nové způsoby řešení úpadku dle insolvenčního zákona, Právní rozhledy 
č. 1/2008, str. 7



56

Tabulka č. 3 Srovnání jednotlivých fází insolvenčního řízení reorganizace z pohledu subjektu, 

který jednotlivé fáze inicioval

9.4.2. Obsah reorganizačního plánu

Aby mohl mít reorganizační plán šanci na úspěch, musí se zakládat na reálných 

ekonomických a právních možnostech dlužníka a vycházet z opravdového, faktického stavu.

Insolvenční zákon ale už dále nedefinuje, jakými vhodnými postupy je možné ověřit reálnost 

reorganizačního plánu, zejména pak v situaci, kdy se bude dlužník nebo skupina věřitelů 

zkreslením údajů snažit o prosazení svého zájmu. V praxi je zajištění dodržení tohoto 

ustanovení nejisté, protože zde není stanovena žádná přímá trestněprávní sankce; přiměřeně 

by se mohl použít § 147 insolvenčního zákona o odpovědnosti insolvenčního navrhovatele 

za způsobenou škodu anebo jinou újmu.110

Obsahové náležitosti reorganizačního plánu jsou uvedené v § 340 insolvenčního zákona:

 zejména půjde o rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin s tím související určení, 

jak s jejich pohledávkami bude nakládáno v rámci skupin (více následující bod);

 určení způsobu reorganizace;

 opatření, která směřují k plnění reorganizačního plánu, hlavně z hlediska nakládání 

s majetkovou podstatou, s určením osob, které s ní mohou nakládat, včetně rozsahu 

jejich práv k nakládání s ní;

 informace o záměru pokračovat (resp. nepokračovat) v provozu dlužníkova podniku 

nebo jeho části a za jakých podmínek;

                                                                
110 KOTOUČOVÁ, J. a kol., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář, Praha: 
C. H. Beck, 2010, str. 817

Insolvenční návrh      

-                                 

Návrh na povolení 

reorganizace                      

-                     

Reorganizační plán

Dlužník     

-    

Dlužník    

-   

Dlužník

%

Dlužník    

-      

Věřitel     

-   

Dlužník

%

Věřitel     

-   

Dlužník   

-   

Dlužník

%

Věřitel     

-     

Věřitel     

-    

Dlužník

%

Věřitel     

-   

Dlužník    

-     

Věřitel

%

Věřitel     

-      

Věřitel     

-     

Věřitel

%

Počet (celkem 78) 45 57,7 3 3,8 20 25,6 5 6,4 3 3,8 2 2,6

Přeměna v konkurs 21 46,7 1 33,3 6 30,0 3 60,0 2 66,7 1 50,0

Splněná 

reorganizace
7 15,6 2 66,7 4 20,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0

Reorganizace 

probíhá
17 37,8 0 0,0 10 50,0 0 0,0 1 33,3 1 50,0
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 údaje týkající se osob podílejících se na financování reorganizačního plánu nebo osob, 

které převezmou některé dlužníkovy závazky anebo zajistí jejich splnění, s uvedením 

v jakém rozsahu tak učiní; 

 údaj o ovlivnění zaměstnanosti v dlužníkově podniku, včetně plánovaných opatření;

 informace o závazcích dlužníka vůči věřitelům po skončení reorganizace;

 uvedení způsobu zajištění splnění pohledávek, ohledně kterých dosud nebyl skončen 

incidenční spor, stejně tak pohledávek vázaných na odkládací podmínku; celková 

výše částky určená k upokojení těchto pohledávek.

Připravovaná novelizace plánuje rozšířit další obligatorní náležitosti reorganizačního plánu

v prováděcím právním předpisu (vyhlášce)111, stejně jako u zprávy o reorganizačním plánu.  

9.4.3. Způsob provedení reorganizace

Insolvenční zákon pouze demonstrativně uvádí sedm opatření, které povedou k reorganizaci 

dlužníkova podniku, přičemž je možná jejich kombinace (za předpokladu, že si opatření 

vzájemně neodporují). Nevylučuje se použití opatření jiné povahy, pokud neodporují zákonu 

nebo nesledují nepoctivý záměr (viz § 348 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona). 

Dochází-li přijatými opatřeními k zásahu do práv věřitelů, musí být v reorganizačním plánu 

uvedeno konkrétně, o jaký zásah se jedná a v čem spočívá. V závislosti na konkrétním 

způsobu provedení reorganizace dlužníka je nutné k reorganizačnímu plánu připojit doklady 

uvedené v § 342 insolvenčního zákona.

Srovnala jsem celkem 64 reorganizací, u nichž byl vypracován reorganizační plán; nejvíce 

využívaným způsobem reorganizace je restruktualizace pohledávek, pak následuje prodej 

aktiv dlužníka a zajištění financování provozu dlužníka. Z tohoto vzorku případů:

 12 z nich využilo pouze jediný způsob provedení reorganizace (5 přeměn reorganizace 

v konkurs, 5 splněných reorganizací, 2 probíhající reorganizace);

 u 5 z nich byl původním plánem ukončit provoz dlužníkova podniku (již 3 přeměny 

v konkurs a 1 splněná reorganizace);

 u 10 z nich bylo záměrem pokračovat v omezeném provozu dlužníkova podniku

(4 přeměněny v konkurs, 3 splněné reorganizace, 3 probíhající reorganizace);

                                                                
111 viz Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění 
pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 929, znění ke dni 21. 5. 2013



 u 6 z nich měla vzniknout 

v původním rozsahu (2 přeměny v

 u 43 z nich mělo být pokračováno s

(11 splněných reorganizací, 15 přeměn v

a) Restruktualizace pohledávek věřitelů

Reorganizační plán může stanovit prominutí části dluhu, 

kombinace obojího. Z podstaty věci vyplývá, že 

mít zejména nezajištění věřitelé, pro ně představuje dobře zpracovaný reorganizační plán 

možnost dosáhnout lepšího uspokojení svých pohledávek. V

konkursem by se jejich pohledávky uspokojoval

případů na tyto věřitele mnoho z

zajištěné pohledávky věřitelů jsou často uspokojeny v

nezajištění věřitelé přístupnější ke snížení části dluhu s

časovém úseku (např. formou splátkového kalendáře). Jak již jsem uvedla dříve, 

reorganizační plán je dispozitivní dohodou všech stran, bude tak vždy záležet na jednání 

dlužníka s věřiteli. V grafu jsem srovnala, jaký bude mít vliv poměr zajištěných věřitelů 

a nezajištěných věřitelů na úspěšnost reorganizace

pravděpodobnost úspěchu bude v

zajištěných věřitelů, kteří si prosadili likvidační řešení, jejich pohledávky budou vždy 

uspokojovány z předmětu zajištění, pravděpodobně rychleji než v

                                                                
112 ZELENKA, J. a kol, Insolvenční zákon Poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady ES 
1346/2000, 2. vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2008, str. 503
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nich měla vzniknout nová právnická osoba a provoz měl být zachován 

(2 přeměny v konkurs, 1 splněná reorganizace, 3 probíhající);

nich mělo být pokračováno s provozem podniku v původním rozsahu

splněných reorganizací, 15 přeměn v konkurs, 17 probíhajících reorganizací).

Restruktualizace pohledávek věřitelů

Reorganizační plán může stanovit prominutí části dluhu, odklad jeho splatnosti

podstaty věci vyplývá, že zájem na restruktualizaci pohledávek budou 

mít zejména nezajištění věřitelé, pro ně představuje dobře zpracovaný reorganizační plán 

možnost dosáhnout lepšího uspokojení svých pohledávek. V případě 

konkursem by se jejich pohledávky uspokojovaly sice poměrně, ale v praxi se v

věřitele mnoho z výtěžku ze zpeněžené majetkové podstaty nedostane, 

zajištěné pohledávky věřitelů jsou často uspokojeny v plném rozsahu. Proto budou přirozeně 

nější ke snížení části dluhu s vidinou lepšího uspokojení v

časovém úseku (např. formou splátkového kalendáře). Jak již jsem uvedla dříve, 

reorganizační plán je dispozitivní dohodou všech stran, bude tak vždy záležet na jednání 

grafu jsem srovnala, jaký bude mít vliv poměr zajištěných věřitelů 

nezajištěných věřitelů na úspěšnost reorganizace: srovnání ukazuje, že větší 

pravděpodobnost úspěchu bude v insolvenčních řízeních, kde je menší procentní zastoupení 

ů, kteří si prosadili likvidační řešení, jejich pohledávky budou vždy 

předmětu zajištění, pravděpodobně rychleji než v případě reorganizace. 

                        
ZELENKA, J. a kol, Insolvenční zákon Poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady ES 

Linde Praha a.s., 2008, str. 503 - 504
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vá právnická osoba a provoz měl být zachován 

konkurs, 1 splněná reorganizace, 3 probíhající);

původním rozsahu

ajících reorganizací).

odklad jeho splatnosti112, nebo také 

zájem na restruktualizaci pohledávek budou 

mít zejména nezajištění věřitelé, pro ně představuje dobře zpracovaný reorganizační plán 

případě řešení úpadku 

praxi se v drtivé většině 

majetkové podstaty nedostane, zato 

plném rozsahu. Proto budou přirozeně 

vidinou lepšího uspokojení v delším 

časovém úseku (např. formou splátkového kalendáře). Jak již jsem uvedla dříve, 

reorganizační plán je dispozitivní dohodou všech stran, bude tak vždy záležet na jednání 

grafu jsem srovnala, jaký bude mít vliv poměr zajištěných věřitelů 

: srovnání ukazuje, že větší 

insolvenčních řízeních, kde je menší procentní zastoupení 

ů, kteří si prosadili likvidační řešení, jejich pohledávky budou vždy 

případě reorganizace. 

ZELENKA, J. a kol, Insolvenční zákon Poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady ES 
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* celkem srovnáno 26 případů přeměny reorganizace v konkurs a 16 splněných reorganizací

b) Prodej celé majetkové podstaty nebo její části

Prodej majetkové podstaty dlužníka, případně její části (aktiv) nachází inspiraci v konkursu, 

jehož podstatou je zpeněžit majetkovou podstatu a uspokojit tak pohledávky věřitelů. Prodej 

dlužníkových aktiv se provede hlavně tam, kde je záměrem reorganizačního plánu ukončení 

provozu dlužníka nebo ukončení vedlejší činnosti dlužníkova podniku. 

Podle mého názoru by smyslem reorganizace mělo být zachování a pokračování v provozu 

dlužníkova podniku, za tímto účelem by tedy nemělo docházet k prodeji všech dlužníkových 

aktiv. V případě nevyhnutelnosti prodeje alespoň části aktiv by tak mělo být v souladu 

s principem kontinuity zachována tradiční, prosperující část dlužníkova podniku. Na druhou 

stranu americké výzkumy ukazují, že v tamějším insolvenčním řízení je tento postup 

v posledních letech převládající metodou „reorganizace“ velkých společností. Dalším 

protiargumentem je zvolení reorganizace k prodeji dlužníkových aktiv, aby mohl být 

jednoduše proces zpeněžení pod kontrolou věřitelů a společnosti a ne soudem jmenovaného 

insolvenčního správce v případě konkursu. V zásadě vyrovnání, která proběhla v minulosti 

podle zákona o konkurzu a vyrovnání byla ve skutečnosti často jen prodej majetku dlužníka 

pod dohledem věřitelů.113 Tato úprava dnes rovněž nepředstavuje nic jiného než věřiteli 

řízený konkurs v rámci reorganizace.

c) Převod nebo vydání dlužníkova majetku na nově založenou právnickou osobu

V případě tohoto opatření mají dlužníkovi věřitelé právo na majetkovou účast v nově vzniklé 

společnosti anebo budou věřitelé uspokojeni z prodeje těchto nároků třetí straně. Majetek 

                                                                
113 RICHTER, T., Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2. část, Právní rozhledy č. 14/2008, str. 507
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převáděný na novou společnost musí být „očištěn“ od starých závazků, s výhodou, 

že financování může být poskytnuto přímo nově vzniklé společnosti.114

d) Fúze dlužníka

Fúze je dalším způsobem řešení úpadku dlužníka, za předpokladu existence další právnické 

osoby, která je ochotná fúzi sloučením anebo splynutím uskutečnit. Musí být splněny 

požadavky zákona č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev.

Jistým problémem může být skutečnost, že fúze podléhá schválení Úřadem pro hospodářskou 

soutěž (podle zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže). Ve většině případů 

dochází k fúzi právnických osob, které si v hospodářské soutěži konkurují, proto se bude 

posuzovat, zdali fúze negativně neovlivní strukturu hospodářského trhu. Řízení 

před uvedeným úřadem tak může pozdržet proces provádění reorganizačního plánu.115

Praktičtějším se může jevit přeměna společnosti odštěpením, kterou je možné transferovat 

část obchodního jmění úpadce na společnost s účastí věřitelů. Se zbytkem společnosti úpadce 

pak může být nakládáno dalšími vhodnými způsoby.116

Nemůžu jmenovat ani jednu úspěšně splněnou reorganizaci provedenou fúzí právnických 

osob. Jediný zaznamenaný případ probíhající reorganizace je snaha úpadce FRUTANA spol. 

s.r.o. provést reorganizaci fúzí splynutím s ovládající společností NOVAFRUCT spol. s r.o.

Zatím nedošlo ani ke schválení reorganizačního plánu. 

e) Emise cenných papírů a zvýšení základního kapitálu

Nejčastěji se v praxi využívá institut emise akcií, pouze u akciové společnosti (dlužníkova 

společnost nebo nově založená společnost). Dochází ke konverzi pohledávek věřitelů 

do základního kapitálu do akciové společnosti dlužníka, dochází k vzájemnému započtení 

mezi pohledávkami věřitelů proti dlužníkovi a pohledávka dlužníka za věřitelem na zaplacení 

peněžitého vkladu a v závěru se věřitel stává majitelem podílu na základním kapitálu 

(akcionářem) dlužníka.117 O zvýšení základního kapitálu musí rozhodnout valná hromada, 

ale právní skutečnost, na jejímž základě dojde k navýšení základního kapitálu je insolvenčním 

soudem schválený reorganizační plán. Finanční prostředky získané emisí cenných papírů pak 

                                                                
114 RICHTER, T., Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2. část, Právní rozhledy č. 14/2008, str. 507
115 KOTOUČOVÁ, J. a kol., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář, Praha: 
C. H. Beck, 2010, str. 818 - 819
116 DONNÉ, M., Možnosti řešení úpadku dlužníka reorganizací a způsoby jejího provedení, přístupné 
na webových stránkách: http://www.apogeo.cz/aktuality/moznosti-reseni-upadku-dluznika-reorganizaci-a-
zpusoby-jejiho-provedeni-404/
117 HÁSOVÁ J., MORAVEC T., Insolvenční řízení 1. vydání, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, str. 196 - 197
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budou použity na financování reorganizace. Problémovou otázkou zůstává § 353 odst. 3 

insolvenčního zákona, které vylučuje předkupní právo společníků dlužníkovy společnosti 

na upsání podílu (akcií), které mají být na základě reorganizačního plánu vydány. Uvedené 

ustanovení je v rozporu s judikaturou Evropského soudního dvora, článkem 29 druhé 

korporační směrnice Rady č. 77/91/EHS ve znění pozdějších předpisů.118  

f) Zajištění financování dlužníkova podniku nebo její části

Za účelem zajištění relativně nákladného procesu reorganizace podniku je nezbytné, aby měl 

dlužník dostatečný objem finančních prostředků. Pokud sám dlužník nedisponuje dostatkem 

prostředků k provozu podniku, nebo jeho části, která bude v rámci reorganizace ozdravena, je 

možné využít bankovního úvěru nebo dodavatelského úvěru. Jestliže má být pro potenciální 

věřitele atraktivní poskytnout úvěr subjektu, který je v úpadku, musí jim být zaručeno

prioritní právo k uspokojení. Podle § 357 odst. 1 insolvenčního zákona se pohledávky vzniklé

po povolení reorganizace a k dosažení jejího účelu řadí mezi pohledávky za majetkovou 

podstatou a uspokojují se přednostně před ostatními pohledávkami (výjimkou je odměna 

a výdaje insolvenčního správce). 

g) Změnou zakladatelského dokumentu nebo stanov anebo jiných dokumentů

Tímto opatřením může dojít ke změnám ve složení statutárních orgánů dlužníka, ke změně 

ve hlasování valné hromady nebo jiných změnách stanovených v reorganizačním plánu. 

Insolvenční zákon v této souvislosti stanoví v § 341 odst. 4 insolvenčního zákona že „má-li 

dojít ke změně údajů, které se zapisují do obchodního rejstříku, musí být z reorganizačního 

plánu zřejmé, jaké údaje mají být z obchodního rejstříku vymazány a jaké údaje nově 

zapsány.“ Podle zvoleného způsobu provedení reorganizace musí být k reorganizačnímu 

plánu připojeno také nové znění zakladatelského dokumentu, stanov anebo jiného dokumentu 

upravujícího vnitřní poměry dlužníka, dojde-li ke změně.119

9.4.4. Zpráva o reorganizačním plánu

Subjekt, který zpracovává reorganizační plán je povinen předložit také zprávu 

o reorganizačním plánu, informace v ní uvedené mají být dostatečné a slouží k tomu, aby se 

věřitelé objektivně mohli rozhodnout pro přijetí anebo nepřijetí reorganizačního plánu. 
                                                                
118 RICHTER, T., Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2. část, Právní rozhledy č. 14/2008, str. 507
119 ŠMIDRKALOVÁ, H., Vliv povolení reorganizace a účinnosti reorganizačního plánu na korporátní poměry 
dlužníka – obchodní společnosti, publikované na webu: http://www.epravo.cz/top/prakticke-rady/vliv-povoleni-
reorganizace-a-ucinnosti-reorganizacniho-planu-na-korporatni-pomery-dluznika-obchodni-spolecnosti-
67443.html



62

Součástí zprávy o reorganizačním plánu je shrnutí a zhodnocení dopadu reorganizace 

na věřitele. Zprávu musí věřitelé obdržet alespoň 15 dnů před dnem konání schůze věřitelů, 

na níž se bude hlasovat o přijetí reorganizačního plánu; zpravidla je předložena společně 

s reorganizačním plánem. Zpráva se zveřejňuje až po schválení insolvenčním soudem 

do insolvenčního rejstříku, přičemž soud zkoumá pouze její formální obsahovou stránku, 

tak aby byla v souladu s insolvenčním zákonem a vyhláškou č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu 

pro insolvenční řízení.120 Obsahové náležitosti zprávy jsou stanovené v uvedené vyhlášce:

A. Úvodní stránka (označení dlužníka, předkladatele, insolvenčního soudu atd.);

B. Obsah (rozčlenění zprávy na jednotlivé části a oddíly);

C. Procesní upozornění (datum a místo konání věřitelské schůze, upozornění pro jednotlivé 

věřitele, kteří hlasují ve skupinách atd.);

D. Stručné shrnutí účinků reorganizačního plánu (také rizika, která mohou negativně ovlivnit 

schopnost dlužníka reorganizační plán splnit);

E. Popis dlužníkova podnikání (postavení dlužníka na trhu v současné době tak i v minulosti 

a predikce dalšího vývoje tohoto trhu);

F. Dosavadní průběh insolvenčního řízení (informace o chování a hospodaření dlužníka 

hospodaří v průběhu insolvenčního řízení důležitá pro odhad pravděpodobnosti o úspěšnosti 

reorganizace, měla by být významným podkladem pro rozhodování věřitelů o přijetí resp. 

nepřijetí reorganizačního plánu);

G. Majetek dlužníka (podrobný popis veškerého majetku dlužníka);

H. Závazky dlužníka (včetně uvedení jejich pořadí při uspokojování);

I. Navrhované podnikání a financování dlužníka (predikce podnikatelského plánu dlužníka);

J. Dopady reorganizace na věřitele, další osoby (stanovení minimálního plnění věřitelům);

K. Pravděpodobné uspokojení věřitelů v konkurzu dlužníka (založené na znaleckém posudku, 

věřitel si může posoudit ekonomickou výhodnost reorganizace);

L. Daňové dopady na věřitele a společníky dlužníka (ve vtahu k věřitelům a společníkům);  

M. Účast propojených osob;

N. Rizikové faktory (které přináší reorganizace pro věřitele);

O. Předpoklady pro schválení plánu soudem (znění § 348 insolvenčního zákona);

P. Opravné prostředky (znění § 350 insolvenčního zákona);

Q. Zdroje informací obsažených ve zprávě (použité prameny k sestavení zprávy);  

                                                                
120 ZELENKA, J. a kol, Insolvenční zákon Poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady ES 
1346/2000, 2. vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2008, str. 505 - 507
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R. Prohlášení a podpis předkladatele reorganizačního plánu (prohlášení o splnění podmínkách 

reorganizace, o správnosti uvedených údajů a dobré víře předkladatele).121

9.4.5. Postavení věřitelů při reorganizaci 

Pro potřeby hlasování o přijetí reorganizačního plánu a určení do jaké míry budou uspokojeny 

zjištěné pohledávky, se obligatorně rozdělují dlužníkovi věřitelé do několika skupin, přičemž 

musí být zachováno pravidlo, aby v každé skupině byli věřitelé se shodným právním 

postavením a zásadně stejnými hospodářskými zájmy.122 Dále je stanovené v § 337 

insolvenčního zákona, kteří věřitelé jsou považováni za samostatnou skupinu: každý zajištěný 

věřitel, společníci a členové dlužníka a nakonec věřitelé, jejichž pohledávky nejsou 

reorganizačním plánem dotčeny (nedochází k jejímu snížení, ani posunutí splatnosti). 

Rozdělení věřitelů do skupin v reorganizačním plánu musí být odůvodněno - kritéria 

pro takové rozdělení by měla být zřejmá, jelikož insolvenční soud bude posuzovat jejich 

vhodnost. Počet skupin věřitelů bude vždy individuální, se snahou vytvořit takové skupiny 

věřitelů, aby bylo zajištěné jeho přijetí většinou věřitelů. 

Insolvenční soud má pravomoc usnesením přeřadit věřitele do jiné skupiny, avšak jen 

na návrh dotčeného věřitele nebo na návrh předkladatele reorganizačního plánu, ještě 

před jeho schválením. Bude tak zejména u nezajištěných věřitelů, u nichž se bude posuzovat, 

zdali se jedná o nezajištěnou pohledávku zajištěného věřitele nebo nezajištěnou pohledávku 

z obchodního styku.123 Proti rozhodnutí insolvenčního soudu není přípustný žádný opravný 

prostředek.124

a) Skupina: zajištěný věřitel

Nároky zajištěných věřitelů jsou natolik různorodé, proto tvoří každý ze zajištěných věřitelů 

samostatnou skupinu. Jestliže existuje více věřitelů, jejichž zajištěné pohledávky se 

uspokojují ze stejného předmětu zajištění, pořadí uspokojení jejich pohledávek se řídí 

vznikem zástavního práva nebo zajištění (viz § 167 insolvenčního zákona). V případě 

konkursu insolvenční zákon umožňuje věřitelům sjednat pořadí uspokojení odlišně od pořadí 

stanoveného zákonem, stejně tak mělo být stanoveno v obecné části insolvenčního zákona, 
                                                                
121 KOZÁK, J. a kol.: Insolvenční právo anebo osobní bankroty začínají, 1. vydání, Brno: Rašínova vysoká 
škola, 2008, str. 175 - 177
122 Hlasování věřitelů podle tříd stojí na základech teorie elit, tedy relativně malý počet příslušníků elity 
umožňuje jejím členům jednat společně, vědomě a soudržně a proces komunikace je uvnitř elity snadnější. 

123 RICHTER, T., Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2. část, Právní rozhledy č. 14/2008, str. 507
124 KOTOUČOVÁ, J. a kol., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář, Praha: 
C. H. Beck, 2010, str. 810 - 811



64

již zmíněného § 167.125 Až současný návrh novely insolvenčního zákona (sněmovní tisk 

č. 929, znění ke dni 21. 5. 2013) přináší konečně nápravu a řadí do uvedeného ustanovení 

možnost dohody o pořadí uspokojení mezi zajištěnými věřiteli. Zajištění věřitelé, kteří 

se dohodli na stejném pořadí uspokojení, tak mohou tvořit jednu skupinu, za kterou většinou 

jedná společný zástupce. Do této skupiny bude patřit pohledávka zajištěného věřitele jen 

v rozsahu krytí hodnoty zajištění, jestliže je podle znaleckého posudku hodnota zajištění nižší 

než zajištěná pohledávka, pak je se pohledávka, která převyšuje rozsah zajištění považována 

za nezajištěnou (její část bude patřit do skupiny obecných/nezajištěných věřitelů). 

b) Skupina: obecní (nezajištění) věřitelé

Na vztahy obecných věřitelů se aplikuje zásada par conditio creditorum (věřitelé, kteří mají 

podle insolvenčního zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním 

řízení rovné možnosti), proto tvoří v reorganizaci jednu skupinu. Průměrné uspokojení 

pohledávek nezajištěných věřitelů v reorganizaci činí 28, 05 %.126  

c) Skupina: společníci 

Podle § 335 insolvenčního zákona mají společníci postavení věřitelů, ale výše jejich 

pohledávky se rovná nule. Proto i společníci tvoří samostatnou skupinu, která bude hlasovat 

o přijetí reorganizačního plánu. Současná právní úprava stanoví, že společníci dlužníka, který 

se nachází v úpadku formou předlužení, není přípustné, aby se podíleli na hlasování o přijetí 

reorganizačního plánu (jejich nárok v ekonomickém smyslu zanikl, pasiva společnosti 

převyšují její aktiva). Projednávaná novelizace (sněmovní tisk č. 929, znění ke dni 

21. 5. 2013) tuto zásadu zamýšlí změnit, a i v případě předlužení budou společníci účastni 

na hlasování o přijetí reorganizačního plánu v rámci této skupiny.

d) Skupina: nedotčení věřitelé

Nedotčená pohledávka je specifikovaná v § 337 odst. 3 insolvenčního zákona, výše 

pohledávky a její splatnost se ani další vlastnosti se nemění; tato skupina se považuje 

za skupinu, která reorganizační plán přijala (viz §347 odst. 4 insolvenčního zákona).

e) Skupina: postinsolvenční věřitelé

Za pohledávky postinsolvenční se považují pohledávky, které se nepřihlašují v insolvenčním 

řízení, pouze se uplatňují – pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené 

pohledávky. Podle § 334 insolvenčního zákona se reorganizace účastní, jejich pohledávky 

                                                                
125 RICHTER, T., Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2. část, Právní rozhledy č. 14/2008, str. 507
126 Zahrnuto celkem 45 povolených reorganizací, u nichž byl schválen reorganizační plán.
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musí být uhrazené do schválení reorganizačního plánu, anebo bezprostředně poté (§ 348 

odst. 1 písm. e) insolvenčního zákona). Mají povahu nedotčených pohledávek, proto o přijetí 

insolvenčního plánu nehlasují anebo se považují za skupinu, která reorganizační plán 

přijala.127

9.4.6. Přijetí reorganizačního plánu věřiteli

Reorganizační plán podléhá nejprve přijetí schůzí věřitelů, teprve poté může insolvenční soud 

reorganizační plán schválit. Za účelem hlasování o přijetí reorganizačního plánu jsou věřitelé 

rozděleni do jednotlivých skupin, stanovené v reorganizačním plánu128 (kritéria viz předchozí 

kapitola). Insolvenční soud svolá schůzi věřitelů, jejímž předmětem jednání bude schválení 

reorganizačního plánu; nejde o podmínku obligatorní, o přijetí anebo nepřijetí 

reorganizačního plánu mohou hlasovat věřitelé i mimo schůzi věřitelů, pomocí hlasovacích 

lístků s ověřeným podpisem věřitele.129 V praxi může nastat situace, že insolvenční soud 

schůzi věřitelů nesvolá, svolanou schůzi zruší, pokud o přijetí reorganizačního plánu 

už distančně hlasovala každá skupina věřitelů (viz § 346 insolvenčního zákona), anebo se 

reorganizační plán považuje podle zákona za přijatý bez hlasování (§ 347 odst. 4 

insolvenčního zákona)130. 

U předjednané reorganizace mohou nastat dvě možnosti: za prvé se ukáže, že procesem 

přihlašování pohledávek věřitelů, jejich přezkumem a znaleckým posudkem, se potvrdí 

rozložení věřitelů do skupin a většinové přijetí reorganizačního plánu všemi skupinami 

uvedenými v předjednaném plánu a nebude nutné svolávat k hlasování o plánu zvláštní schůzi 

věřitelů podle § 344 odst. 3 insolvenčního zákona. Naopak v druhém případě bude 

předkladatel muset návrh plánu změnit podle § 350 odst. 3 insolvenčního zákona, rovněž

upravit i zprávu o reorganizačním plánu. Následně se bude o změněném reorganizačním plánu 

hlasovat na schůzi věřitelů, svolané za tímto účelem. Je nutné poznamenat, že hlasy věřitelů 

ohledně původního předjednaného reorganizačního plánu nebude možno při novém hlasování 

zohlednit, jelikož původní hlasy se týkaly jiného plánu.131

                                                                
127 RICHTER, T., Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2. část, Právní rozhledy č. 14/2008, str. 507
128 srovnej s § 344 odst. 1 insolvenčního zákona
129 podrobnosti upravuje § 19 a § 20 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení
130 ZELENKA, J. a kol, Insolvenční zákon Poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady ES 
1346/2000, 2. vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2008, str. 507 - 508
131 RICHTER, T., Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2. část, Právní rozhledy č. 14/2008, str. 507
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Podle § 347 odst. 1 insolvenčního zákona a ustálené judikatury vrchních soudů je stanoveno 

kritérium minimálního počtu věřitelů pro přijetí reorganizačního plánu, to je splněno 

za předpokladu, že: „většina z věřitelů, kteří hlasují buď na schůzi věřitelů, nebo s využitím 

písemných hlasovacích lístků mimo schůzi věřitelů a jsou podle reorganizačního plánu 

zařazeni do téže skupiny. To znamená, že přichází v úvahu, aby toto kritérium bylo splněno 

i tehdy, jestliže pro přijetí reorganizačního plánu hlasovala pouze část věřitelů, jejichž podíl 

na celkovém počtu věřitelů je menší než polovina.“132 V souladu s ustálenou judikaturou 

soudů je součástí připravované novelizace také změna § 347 odst. tak, že pro přijetí 

reorganizačního plánu se většina pohledávek podle kapitálu počítá z pohledávek věřitelů, kteří 

hlasují a kteří tudíž mají aktivní zájem na řešení dlužníkova úpadku. Co se týká skupiny 

společníků, platí zde stejně pravidlo o většině a navíc tato většina musí představovat nejméně 

dvě třetiny základního kapitálu dlužníkovy společnosti (viz § 347 odst. 2 insolvenčního 

zákona). Skupina nedotčených věřitelů se považuje z důvodu procesní ekonomie za skupinu, 

která reorganizační plán přijala, stejně tak jako dochází k fikci přijetí reorganizačního plánu 

ze strany každého jednotlivého věřitele, který je členem této nedotčené skupiny věřitelů.133

Má-li věřitel více pohledávek, které jsou zařazené do odlišných skupin, hlasuje 

prostřednictvím každé pohledávky v příslušné skupině. Tento věřitel může ovlivňovat 

přijetí/nepřijetí reorganizačního plánu v různých skupinách, kdy pro každou skupinu 

zpravidla nebude výhodnost reorganizace stejná. Když si představím, že existuje věřitel 

s jednou pohledávkou zajištěnou majetkem dlužníka a mimo to disponuje také pohledávkou 

nezajištěnou. Pro jeho zajištěnou pohledávku bude vhodnější konkurs, v němž plnění obdrží 

rychleji prostřednictvím výtěžku z prodeje zajištění, zástavy. Naopak ve většině případů platí, 

že reorganizace je výhodnější pro nezajištěné věřitele, kdy jejich pohledávky jsou v případě 

konkursu uspokojovány v zanedbatelném poměru. Uvedený věřitel si bude muset zvážit, které 

řešení pro něho bude výhodnější a podle toho ovlivnit výsledek přijetí anebo nepřijetí 

reorganizačního plánu.  

9.4.7. Schválení reorganizačního plánu insolvenčním soudem

Aby byl reorganizační plán závazný, musí být schválen insolvenčním soudem, který zkoumá 

požadavky reorganizačního plánu stanovené v § 348 odst. 1 insolvenčního zákona, až poté 

co proběhla schůze věřitelů. Výjimku z tohoto pravidla představuje pouze situace, kdy bylo 

                                                                
132 Usnesení VS v Praze ze dne 11. 10. 2011 sp. zn. KSCB 28 INS 1740/2011, 3 VSPH 925/2011-B-166 nebo 
usnesení VS v Praze ze dne 9. 5. 2012, sp. zn. KSPL 20 INS 2563/2009 2 VSPH 1386/2011-B-127
133 POHL, T., Nová úprava insolvečního řízení I. – IV. Část, Obchodní právo č. 6/2008, str. 10
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hlasováno o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů.134 Musíme rozlišit mezi dvě 

varianty postupu insolvenčního soudu při schvalování reorganizačního plánu, mezi povinností 

insolvenčního soudu schválit reorganizační plán přijatý všemi skupinami věřitelů podle § 348 

odst. 1 insolvenčního zákona a oprávnění insolvenčního soudu schválit reorganizační plán 

podle § 348 odst. 2 insolvenčního zákona. 

Insolvenční soud má povinnost schválit reorganizační plán, jsou-li kumulativně splněny 

všechny podmínky uvedené v § 348 odst. 1, písm. a) až e) insolvenčního zákona:

 reorganizační plán je v souladu s insolvenčním zákonem a jinými právními předpisy;

 reorganizačním plánem není sledován nepoctivý záměr;

 reorganizační plán byl přijat každou skupinou věřitelů (nebo došlo k fikci přijetí plánu 

skupinou věřitelů);

 každý věřitel podle insolvenčního soudu získá plnění, jehož celková současná hodnota 

je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které 

by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající 

věřitel souhlasí s nižším plněním;

 pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly 

uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se 

reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem 

dohodnuto jinak.

Jestliže nedojde ke splnění podmínek § 348 odst. 1 písm. a), b), d) a e) insolvenčního zákona, 

pak není jiné východisko pro insolvenční soud, nežli zamítnout povolení reorganizace. 

Na druhou stranu, nebude-li naplněna pouze podmínka 348 odst. 1 písm. c) insolvenčního 

zákona, insolvenční soud má oprávnění rozhodnout o schválení reorganizačního plánu. 

Insolvenční soud tak může v odůvodněných případech využít § 348 odst. 2 insolvenčního 

zákona a v této situaci reorganizační plán schválit i přes nesouhlas některé skupiny věřitelů, 

byť zajištěných; podmínkou je, že reorganizační plán schválila alespoň jedna skupina věřitelů 

vyjma hlasující skupiny společníků dlužníka; dále splňuje předpoklad rovného a zacházení 

ve skupině věřitelů, jež plán nepřijala; předpoklad spravedlnosti vůči každé skupině věřitelů, 

která jej nepřijala135 a zároveň lze důvodně předpokládat, že je reorganizace uskutečnitelná 

a insolvenční řízení neskončí přeměnou v konkurs. Jde o institut „nahrazení souhlasu skupiny 

                                                                
134 Usnesení VS v Praze ze dne 26. 6. 2012, sp. zn. MSPH 89 INS 5393/2011, 3 VSPH 512/2012-B-116
135 srovnej s § 349 insolvenčního  zákona
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insolvenčním soudem“, který má inspiraci v americké právní úpravě (anglický výraz cram-

down), má za účel eliminovat případnou obstrukci skupiny nebo více skupin věřitelů.136

V praxi soudů byl tento institut použit několikrát, u společností: CEREPA, a.s., NERIA, a.s. 

(zde hlasoval proti schválení reorganizačního plánu jeden zajištěný věřitel) a STROJÍRNY 

DOSPIVA s.r.o. Domnívám se, že jedním z důvodů, proč někteří věřitelé hlasovali proti 

schválení reorganizačního plánu, byla předpokládaná délka provádění reorganizačního plánu 

(1800 – 2500 dnů). 

Insolvenční zákon vymezuje v § 349 pojem spravedlnosti reorganizačního plánu vůči 

jednotlivým skupinám věřitelů. Reorganizační plán považuje za spravedlivý vždy vůči 

zajištěnému věřiteli za předpokladu, že zajištění věřitelé hlasující proti přijetí

reorganizačního plánu, ale na základě tohoto reorganizačního plánu získají stejný nebo 

obdobný druh zajištění, ve stejném pořadí, ke stejnému nebo jinému majetku dlužníka, 

nejméně stejné hodnoty a současně tito věřitelé obdrží plnění, jehož současná hodnota ke dni 

účinnosti reorganizačního plánu bude rovna alespoň hodnotě zajištění stanovené 

ve znaleckém posudku. U nezajištěných věřitelů, kteří nepřijali reorganizační plán, zákon 

stanovuje dvě alternativní podmínky, aby mohl být reorganizační plán považován 

za spravedlivý. První podmínkou je situace, kdy současná hodnota, kterou by měli nezajištění 

věřitelé obdržet, odpovídá nejméně hodnotě jeho zjištěné pohledávky s úrokem, anebo druhou 

podmínkou je stav, kdy žádný z podřízených věřitelů neobdrží podle reorganizačního plánu 

žádné plnění.  

Proti rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení reorganizačního plánu je přípustné odvolání 

jen ze strany věřitelů, kteří hlasovali proti jeho přijetí (viz § 350 insolvenčního zákona). 

Naopak podle § 351 insolvenčního zákona je odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu 

o zamítnutí reorganizačního plánu přípustné pouze pro dlužníka, předkladatele plánu 

a věřitele, kteří hlasovali pro přijetí plánu. Součástí rozhodnutí o zamítnutí reorganizačního 

plánu může být prodloužení lhůty určené k předložení nového reorganizačního plánu. 

9.5. Provádění reorganizačního plánu

Provádění reorganizačního plánu je fáze, která následuje po schválení reorganizačního plánu 

soudem a je upravená v § 352 a následujících insolvenčního zákona. Právní mocí se stává 

reorganizační plán účinný, pokud není účinnost odložená na pozdější dobu, a od této chvíle je 

reorganizační plán závazný pro účastníky insolvenčního řízení a jiné dotčené osoby. V této 
                                                                
136 RICHTER, T., Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2. část, Právní rozhledy č. 14/2008, str. 507
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části řízení bude záležet na aktivním, odpovědném přístupu dlužníka k plnění závazků 

a opatření stanovených v reorganizačním plánu, tak aby se dosáhlo ozdravění podniku 

dlužníka a úspěšnému skončení reorganizace. V následujících kapitolách přiblížím účinky 

pravomocného reorganizačního plánu, dohled nad touto fází řízení a možnost provést změnu 

reorganizačního plánu.

9.5.1. Účinky reorganizačního plánu

Jedním z účinků pravomocně schváleného reorganizačního plánu je navrácení oprávnění 

nakládat s majetkovou podstatou do rukou dlužníka (viz § 353 odst. 1 insolvenčního zákona). 

Toto oprávnění však nemusí být navráceno zcela, reorganizační plán může stanovit taková 

omezení ve prospěch insolvenčního správce, jako profesionální osoby, která by měla přispět 

k úspěšnému splnění reorganizačního plánu,137 nebo budou určité úkony podmíněny 

předcházejícímu souhlasu věřitelského výboru. Jestliže byla během insolvenčního řízení 

rozhodnuto o omezení dispozičních oprávnění, tato rozhodnutí ze zákona zanikají 

v souvislosti s účinností reorganizačního plánu.

Podle § 353 odst. 2 insolvenčního zákona od účinnosti reorganizačního plánu dochází 

k obnovení funkce valné hromady nebo členské schůze družstva, pokud z reorganizačního 

plán nestanoví jinak. Hlasovací práva spojená s obchodním podílem, cennými papíry nebo 

členstvím vykonávají osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek tam stanovených 

v uvedeném ustanovení. Dochází také ke změně zakladatelského dokumentu, stanov anebo 

jiných dokumentů, které upravují vnitřní poměry dlužníka a údaje, jež se zapisují 

do obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku právnických osob, a to způsobem, který je 

uveden v reorganizačním plánu. 

Velmi důležitým ustanovením je § 356 odst. 1 insolvenčního zákona, jehož následkem 

dochází k zániku nároků všech věřitelů vůči dlužníkovi a jejich nahrazení právy novými, 

definovanými v reorganizačním plánu.138 Za věřitele dlužníka se považují po účinnosti 

reorganizačního plánu osoby uvedené v reorganizačním plánu, a to za podmínek v něm 

stanovených. Připravovaná novela insolvenčního zákona (sněmovní tisk č. 929, znění ke dni 

23. 5. 2013) v důsledku změny vkladového řízení od 1. 1. 2014 zapracovává do § 356 odst. 1 

                                                                
137 KOZÁK, J. a kol.: Insolvenční právo anebo osobní bankroty začínají, 1. vydání, Brno: Rašínova vysoká 
škola, 2008, str. 477
138 ZELENKA, J. a kol, Insolvenční zákon Poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady ES 
1346/2000, 2. vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2008, str. 524 - 525
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zánik práv všech věřitelů vůči dlužníkovi, tedy i těch, kteří se do insolvenčního řízení 

nepřihlásili. 

Účinností reorganizačního plánu zanikají rovněž práva třetích osob k majetku náležejícího

do majetkové podstaty a naopak tato práva vznikají osobám uvedeným v reorganizačním 

plánu. Pokud bychom doslovně interpretovali § 356 odst. 2 insolvenčního zákona, dojde 

k postihu veškerých práv dalších osob (např. věcná břemena, nájemní práva), které se 

na insolvenčního řízení nijak neúčastnily a není jim dána možnost se nijak bránit; proto 

takové ustanovení nemůže být v souladu s Ústavou ČR. Právo třetích osob na vyloučení věci 

nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty tím není dotčeno.139 Stejně tak právo 

věřitele uplatnit svůj postih vůči spoludlužníkovi nebo ručiteli nejsou dotčena; tyto osoby 

už nemají právo uplatnit regres proti dlužníkovi, tento nárok s účinnosti reorganizačního 

plánu zaniká. 

Na základě § 360 odst. 1 insolvenčního zákona lze po účinnosti reorganizačního plánu proti 

dlužníkovi nařídit a provést výkon rozhodnutí nebo exekuci k vymožení pohledávky, která je 

stanovená v reorganizačním plánu. Pokud byla pohledávka popřena, je možné vést exekuci 

až po právní moci rozhodnutí, kterým se pohledávka zjišťuje. Došlo-li k převzetí závazku 

dlužníka třetí osobou, pak spolu s účinností reorganizačního plánu není vyloučeno vést 

exekuci proti této osobě.

9.5.2. Kontrola a dohled při provádění reorganizačního plánu

V souladu s § 354 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční správce vykonává dohled 

nad činností dlužníka a v pravidelných lhůtách (alespoň jednou za tři měsíce) informuje 

insolvenční soud a věřitelský výbor o výsledcích své činnosti. Insolvenční správce vykonává 

procesní úkony ke splnění reorganizačního plánu, vykonává také dispoziční oprávnění 

v případě, že jsou vůči dlužníkovi omezena. Pokud reorganizační plán omezuje dispoziční 

oprávnění dlužníka, jsou tyto úkony podmíněny souhlasem insolvenční správce, který 

vykonává kontrolu nad hospodařením dlužníka. Nastane-li situace, kdy dlužník provede úkon 

a vyžaduje se k tomu souhlasu insolvenčního správce, je tento úkon stižen absolutní 

neplatností (viz § 354 odst. 4 insolvenčního zákona). Insolvenční zákon uvedeným 

ustanovením chrání majetkovou podstatu, proto by se dalo pro tuto situaci přiměřeně použít 

rozhodnutí NS ČR ze dne 8. 2. 2012, sp. zn. 31 Cdo 3986/2009. Pokud názor vyslovený 

                                                                
139 RICHTER, T., Insolvenční právo, 1. vydání, Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 423
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ve zmíněném rozhodnutí aplikujeme na § 354 odst. 4 insolvenčního zákona, mělo by platit 

pravidlo, že nebude-li uvedený úkon poškozovat majetkovou podstatu a věřitele, ale naopak 

byl učiněn v jejich prospěch a přinesl jim maximální možné uspokojení jejich pohledávek;

neměl by s ohledem na účel insolvenčního zákona a cíl co nejvyššího uspokojení věřitelů 

v insolvenčním řízení, být absolutně neplatný.140

Věřitelský výbor má podle § 355 insolvenčního zákona právo provádět kontrolu činnosti 

dlužníka a insolvenčního správce na základě postupů uvedených ve schváleném 

reorganizačním plánu a pravidelných zpráv insolvenčního správce. V případě, že věřitelský 

výbor zjistí v rámci své kontrolní činnosti nedostatky, může navrhnout jejich opatření k jejich 

odstranění insolvenčnímu soudu, je oprávněn navrhovat opatření, které bude směřovat 

k ukončení reorganizace. Věřitelský výbor si také může předem vyhradit, že některé právní 

úkony, které mají zásadní význam, může dlužník s dispozičními oprávněními uskutečnit jen 

s předběžným souhlasem, i v situaci, kdy nejsou uvedeny v reorganizačním plánu. Věřitelé 

mají tak pravomoc dávat souhlasy s úkony zásadního významu pro majetkovou podstatu, 

i po účinnosti reorganizačního plánu.

9.5.3. Změna reorganizačního plánu

Podle § 361 insolvenčního zákona je možné doposud nesplněný reorganizační plán změnit 

s odůvodněním „lepší splnitelnosti“ reorganizačního plánu, pouze na návrh navrhovatele 

reorganizačního plánu.141 S nejvyšší pravděpodobností bychom mohli považovat 

za navrhovatele reorganizačního plánu jeho předkladatele, došlo tak k nepřesnosti 

ve formulaci tohoto ustanovení,142 která ale ještě nebyla dosud novelizována a není ani 

součástí návrhu novelizace, sněmovní tisk č. 929. Tento výklad mi připadá logický, zvlášť 

když uvážím, že by mohl podat návrh na změnu schváleného reorganizačního plánu 

i neúspěšný předkladatel reorganizačního plánu, který by tímto postupem případně mohl 

prosazovat opatření a postupy již v minulosti věřiteli nepřijaté. Naopak, kdyby osoby odlišné 

od předkladatele navrhovali určitá vylepšení k zajištění lepšího splnění reorganizačního 

plánu, měli by s předkladatelem plánu spolupracovat a navrhované změny s ním projednat. 

Návrh změny reorganizačního plánu musí být zveřejněn v insolvenčním rejstříku, dále musí 

být doručen zvlášť původním i novým věřitelům na náklady navrhovatele. V souvislosti 

                                                                
140 HÁSOVÁ J., MORAVEC T., Insolvenční řízení 1. vydání, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, str. 204 - 205
141 RICHTER, T., Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2. část, Právní rozhledy č. 14/2008, str. 507
142 MARŠÍKOVÁ, J. a kol., Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 
a prováděcími předpisy ve znění zákonů č. 69/2011 Sb. a č. 73/2011 Sb., 1. vydání, Praha: Leges, 2011, str. 572
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s požadavkem doručení jednotlivě všem dlužníkovým věřitelům platí, že ti z nich, kteří se 

nevyjádří ve lhůtě 30 dnů od doručení návrhu změn reorganizačního plánu, uplatňuje se fikce, 

že se změnami souhlasí. Insolvenční soud musí nařídit jednání nejdříve první den uplynutí 

lhůty věřitelům k vyjádření souhlasu anebo nesouhlasu s navrhovanými změnami, nejpozději 

však 15 dnů po uplynutí uvedené lhůty. Ke schválení změn reorganizačního plánu je třeba 

souhlasu původních i nových nositelů nároků na majetek společnosti uvedených v § 361 odst. 

3 insolvenčního zákona, přičemž se pro hlasování jednotlivých skupin věřitelů obdobně

použije § 347 insolvenčního zákona. Součástí návrhu na změnu plánu musí být uvedení 

dopadu na jednotlivé skupiny věřitelů, účel návrhu a způsob provedení změny. V případě 

nesouhlasu věřitelů insolvenční soud změnu reorganizačního plánu neschválí a zůstává

v účinnosti dříve schválený reorganizační plán.

9.6. Skončení reorganizace

Reorganizace může skončit úspěchem, když je splněn reorganizační plán nebo jeho podstatná 

část. O neúspěšnou reorganizaci půjde podle insolvenčního zákona ve dvou situacích; pokud

soud zruší své rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu (viz § 362 insolvenčního 

zákona), a v případě, kdy soud rozhodne o přeměně reorganizace v konkurs (viz § 363 

insolvenčního zákona). Zatímco Richter rozlišuje pouze dva způsoby ukončení procesu 

reorganizace, a to její úspěšné splnění a přeměnu reorganizace v konkurs.143 Zrušení 

rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu se pak může být považován za specifický 

případ přeměny reorganizace na konkurz, většinou totiž plynuta lhůta pro sestavení 

reorganizačního plánu, dochází tak fakticky k přeměně reorganizace na konkurz ve smyslu 

§363 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona.

9.6.1. Zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu

V § 362 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona jsou vymezené případy, kdy insolvenční soud 

rozhodne o zrušení již schváleného reorganizačního plánu, a to pokud některému věřiteli byly 

poskytnuty zvláštní výhody, aniž s tím ostatní věřitelé stejné skupiny souhlasili nebo bylo

schválení reorganizačního plánu dosaženo podvodným způsobem; a také pokud dlužník, jeho 

statutární orgán nebo člen statutárního orgánu byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný 

čin, kterým dosáhl schválení reorganizačního plánu nebo podstatně zkrátil věřitele.

                                                                
143 RICHTER, T., Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2. část, Právní rozhledy č. 14/2008, str. 507
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Insolvenční zákon v § 362 odst. 3 stanoví také následek, který nastane, rozhodne-li 

insolvenční soud o zrušení rozhodnutí reorganizačního plánu. Věřitelé mohou bez dalšího 

požadovat uspokojení pohledávek a jiných práv, která měli před jeho schválením, dojde 

k navrácení právních vztahů dlužníka a jeho věřitelů do stavu před účinností reorganizačního 

plánu.144 Rovněž práva věřitelů a třetích osob založená reorganizačním plánem nejsou 

dotčena. Je-li to nutné, přijme insolvenční soud opatření k ochraně oprávněných zájmů 

věřitelů.

9.6.2. Přeměna reorganizace v konkurs

Povolenou reorganizaci je možné přeměnit v konkurs kdykoliv během doby provádění 

reorganizačního plánu, pouze v taxativně vyjmenovaných případech uvedených v § 363 

odst. 1 insolvenčního zákona. Přeměny v konkurs se rozdělují do dvou skupin, za prvé, kdy je

oprávněn rozhodnout insolvenční soud o přeměně na konkurz bez jednání a za druhé, kdy 

insolvenční soud rozhodne na základě jednání s dlužníkem, navrhovatelem reorganizace, 

insolvenčním správcem a věřitelským výborem.

Insolvenční soud rozhodne o přeměně reorganizace v konkurz bez předchozího jednání:

 reorganizace byla povolena na návrh dlužníka a dlužník její přeměnu v konkurz 

po tomto povolení navrhl;

 pokud oprávněná osoba nesestaví reorganizační plán ve stanovené lhůtě nebo po jejím 

případném prodloužení insolvenčním soudem anebo bude-li vzat předložený 

reorganizační plán zpět;

 v situaci, kdy insolvenční soud neschválil reorganizační plán a oprávněným osobám 

uplynula lhůta k jeho předložení a zároveň rozhodnutí o zamítnutí reorganizačního 

plánu je již pravomocné.145

V ostatních případech rozhoduje insolvenční soud o přeměně reorganizace v konkurs 

až následně po jednání:

 pokud v průběhu provádění reorganizačního plánu dlužník neplní své podstatné 

povinnosti stanovené tímto plánem nebo se ukáže, že podstatnou část tohoto plánu 

nebude možné plnit;

                                                                
144 BÍLKOVÁ, E., STRNAD, P., Neúspěšná reorganizace a její dopad na pohledávky věřitelů, Právní rozhledy 
č. 2/2011, str. 60
145 srovnej s usnesení VS v Praze ze dne 7. 10. 2011, sp. zn. MSPH 94 INS 7917/2009, 3 VSPH 835/2011-B-269



74

 dlužník neplatí řádně a včas úroky podle § 171 odst. 4 insolvenčního zákona, nebo 

v podstatném rozsahu neplní jiné splatné peněžité závazky (i pohledávky 

za majetkovou podstatou);146

 v případě, že dlužník přestal po schválení reorganizačního plánu podnikat, jestliže 

není ukončení podnikání předpokládáno schváleným reorganizačním plánem.

Novelizace insolvenčního zákona, sněmovní tisk č. 929, znění ke dni 21. 5. 2013, počítá 

s vymezením nového důvodu pro přeměnu reorganizace v konkurs. Výslovně bude stanoveno, 

že pokud dlužník po schválení reorganizačního plánu neuhradil pohledávky za majetkovou 

podstatou a pohledávky postavené jim na roveň podle § 348 odst. 1 písm. e), pak je dán důvod 

pro přeměnu reorganizace v konkurs.

Na rozdíl od případů zrušení reorganizačního plánu soudem, insolvenční zákon v souvislosti 

s rozhodnutím soudu o přeměně reorganizace v konkurs nestanoví výslovnou úpravu nároků 

věřitelů vůči dlužníkovi v důsledku tohoto rozhodnutí; insolvenční zákon se v § 363 odst. 5 

omezuje na konstatování, že rozhodnutím insolvenčního soudu o přeměně reorganizace 

v konkurs nastávají účinky spojené s prohlášením konkursu, pokud insolvenční soud ve svém 

rozhodnutí nestanoví podmínky této přeměny jinak. Nabízí se otázka, jestli po rozhodnutí 

soudu o přeměně reorganizace v konkurs budou uspokojovány pohledávky věřitelů v jejich 

původní podobě anebo výši, která je stanovená v účinném reorganizačním plánu. 

Je s podivem, že současný insolvenční zákon přesně nestanoví, zdali budou věřitelé 

v konkursu uspokojování podle původní výše jejich přihlášených pohledávek nebo 

modifikovaných v reorganizačním plánu, jelikož předchozí právní úprava, zákon o konkurzu 

a vyrovnání tak toto ustanovení obsahoval.147 Někteří autoři zastávají názor, že věřitelům 

budou v případě přeměny reorganizace v konkurs náležet práva založená reorganizačním 

plánem.148 Já považuji za spravedlivé a logické, aby po přeměně reorganizace v konkurs byli 

věřitelé uspokojování v původní výši svých pohledávek za dlužníkem, před nabytím účinnosti 

reorganizačního plánu.

Odpověď na otázku, jak se změní postavení pohledávek vzniklých v průběhu neúspěšné 

reorganizace, najdeme v § 168 odst. 2 insolvenčního zákona. Postinsolvenční závazky 

                                                                
146 RICHTER, T., Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2. část, Právní rozhledy č. 14/2008, str. 507
147 viz. § 64 zákona o konkurzu a vyrovnání: „Pozbývají účinnosti veškeré slevy a jiné výhody poskytnuté 
ve vyrovnání dlužníkovi, a to u všech věřitelů; práva poskytnutá vyrovnáním proti jiným osobám zůstávají 
zachována”.
148 BÍLKOVÁ, E., STRNAD, P., Neúspěšná reorganizace a její dopad na pohledávky věřitelů, Právní rozhledy 
č. 2/2011, str. 60
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si zachovají postavení pohledávek za majetkovou podstatou i v navazujícím konkursním 

řízení. Relativně výhodnější postavení budou mít pohledávky z úvěrového financování 

sloužící ke krytí nákladů spojených s dosažením cíle reorganizace. Podle § 357 odst. 3 

insolvenčního zákona si status pohledávky za majetkovou podstatou zachovají i v dalším 

insolvenčním řízení, pokud takové řízení bude zahájeno pro úpadek, který nastal do dvou let 

po úspěšném skončení reorganizace.149

9.6.3. Splnění reorganizačního plánu

Splnění reorganizačního plánu znamená úspěšně dokončenou reorganizaci podniku dlužníka 

provedenou na základě schváleného reorganizačního plánu. Podle § 364 odst. 1 insolvenčního 

zákona během provádění reorganizačního plánu bere insolvenční soud na vědomí nebo 

projedná zprávy insolvenčního správce a věřitelského výboru o jeho plnění. Opatření 

k zajištění dodržování reorganizačního plánu jsou prováděna jen na návrh ze strany 

insolvenčního správce, dlužníka nebo věřitelského výboru. Jestliže je reorganizační plán nebo 

jeho podstatná část splněna, insolvenční soud formálně ukončí insolvenční řízení vydáním 

usnesení, jímž bere na vědomí splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí 

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

Zajímavá je otázka stále probíhajících incidenčních sporů po skončení reorganizace, když 

insolvenční zákon v této souvislosti neobsahuje žádnou úpravu. Judikatura se přiklání 

k názoru, že usnesením vydaným podle ustanovení § 364 odst. 2 insolvenčního zákona se 

končí celé insolvenční řízení.150 Naopak Ministerstvo spravedlnosti v důvodové zprávě 

k návrhu zákona, sněmovní tisk č. 929, znění ke dni 21. 5. 2013 je toho názoru, že by bylo 

dobrým řešením popsat v právních předpisech případy, kdy je vhodné, aby se v již zahájených 

incidenčních sporech pokračovalo i po skončení reorganizace. 

V souvislosti s § 364 odst. 3 insolvenčního zákona insolvenční soud rozhodne po skončení 

reorganizace o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech. Jak už jsem několikrát 

zmínila, odměna insolvenčního správce se počítá podle § 2 vyhlášky 313/2007 Sb., hlavním 

kritériem, podle mého názoru neobjektivním, je obrat dlužníka. Vyhláška nebere v úvahu 

např. počet přezkoumaných přihlášek pohledávek, náročnost reorganizace atd.; to by se mělo 

částečně změnit s novelou insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích, 

sněmovní tisk č. 929. U podlimitních reorganizací je významné výkladové stanovisko 

                                                                
149 RICHTER, T., Reorganizace podle insolvenčního zákona – 2. část, Právní rozhledy č. 14/2008, str. 507
150 Usnesení VS v Praze ze dne 26. 6. 2012, sp. zn. MSPH 89 INS 5393/2011, 3 VSPH 512/2012-B



Expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo

ve smyslu § 37 odst. 3 insolvenčního zákona

a to s ohledem na rozsah a náročnos

Do dnešního dne bylo skončeno úspěšně 16 reorganizací od roku 2008, myslím, že to není 

moc příznivá statistika. Důvodů by se dalo najít jistě 

problémem skutečnost, že dlužník je i v

ve veřejně přístupných registrech ve statusu

obchodního rejstříku). Toto vyvolává 

obchodovat se subjektem, který má potíže a není zde jistota, 

v konkursu. Pokud mají společnosti 

s dlužníkovým konkurentem a dlužník tak ztrácí mo

může být založení nové právnické osoby, která už nedůvěru v

insolvenční řízení“ u potenciálních obchodních partnerů vyvolávat nebude; ale na druhou 

stranu to znamená pro dlužníka získat znov

k provozu podniku, což je finančně a administrativně velmi náročné (nejsou zpravidla 

převoditelné). Stěžejní faktor bude 

je podle mne vyšší šance na ozdravění dlužníkova podnikání. Zatím je nejkratší reorganizace

společnosti Technistone, a.s., kdy 

vykazuje podle dostupných údajů v
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pro insolvenční právo, č. 5, ze dne 22. 2. 2011, které umožňuje

smyslu § 37 odst. 3 insolvenčního zákona snížit odměnu insolvenčního správce, 

ohledem na rozsah a náročnost činnosti insolvenčního správce.

Do dnešního dne bylo skončeno úspěšně 16 reorganizací od roku 2008, myslím, že to není 

moc příznivá statistika. Důvodů by se dalo najít jistě několik. Podle mého názoru je hlavním 

problémem skutečnost, že dlužník je i v době provádění reorganizačního plánu stále veden 

veřejně přístupných registrech ve statusu insolvenčního řízení (údaje jsou součástí také 

obchodního rejstříku). Toto vyvolává u obchodních partnerů nedůvěru, nemají zájem 

obchodovat se subjektem, který má potíže a není zde jistota, že společnost neskončí 

společnosti možnost výběru, rozhodnou se spolupracovat 

dlužníkovým konkurentem a dlužník tak ztrácí možnost dalšího rozvoje. Jistým řešením 

může být založení nové právnické osoby, která už nedůvěru v podobě záznamu „probíhající 

insolvenční řízení“ u potenciálních obchodních partnerů vyvolávat nebude; ale na druhou 

dlužníka získat znovu licence, certifikáty k výrobním procesům, 

je finančně a administrativně velmi náročné (nejsou zpravidla 

bude délka insolvenčního řízení, čím kratší bude celé řízení, tím 

ozdravění dlužníkova podnikání. Zatím je nejkratší reorganizace

společnosti Technistone, a.s., kdy celé řízení trvalo jen 10 měsíců. Tato společnost dnes 

dajů v obchodním rejstříku zisk.

Doba mezi RoU a PR Doba mezi PR a SRP Doba od SRP do Splnění RP 

Splněné reorganizace - délka fází insolvenčních řízení ve dnech

č. 5, ze dne 22. 2. 2011, které umožňuje

odměnu insolvenčního správce, 

Do dnešního dne bylo skončeno úspěšně 16 reorganizací od roku 2008, myslím, že to není 

několik. Podle mého názoru je hlavním 

anizačního plánu stále veden 

insolvenčního řízení (údaje jsou součástí také 

u obchodních partnerů nedůvěru, nemají zájem 

že společnost neskončí 

možnost výběru, rozhodnou se spolupracovat 

žnost dalšího rozvoje. Jistým řešením 

podobě záznamu „probíhající 

insolvenční řízení“ u potenciálních obchodních partnerů vyvolávat nebude; ale na druhou 

výrobním procesům, 

je finančně a administrativně velmi náročné (nejsou zpravidla 

délka insolvenčního řízení, čím kratší bude celé řízení, tím 

ozdravění dlužníkova podnikání. Zatím je nejkratší reorganizace

10 měsíců. Tato společnost dnes 
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10. ZHODNOCENÍ A SROVNÁNÍ ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PRÁVNÍ ÚPRAVOU 

FRANCIE 

Pro srovnání s právní úpravou Francie jsem se rozhodla díky absolvovanému studijnímu 

pobytu v Grenoblu v průběhu akademického roku 2012/2013, kde jsem měla možnost 

navštěvovat přednášky kurzu Droit des entreprises en difficulté a také jsem mohla bohatě 

čerpat informace z univerzitní knihovny. 

10.1. Obecně k pramenům právní úpravy, jejich struktura

Slovo úpadek (la faillite), které je běžným pojmem v platné právní úpravě České republiky, 

je dnes považováno ve Francii za slovo zastaralé, které bylo používané tamější dřívější právní 

úpravou, v níž byl cíl především potrestat dlužníky. Novou právní úpravu, vytvořenou v roce 

1967, již mnohokrát novelizovanou, představuje Droit des entreprises en difficulté, které by 

se volně mohlo přeložit jako „Právo společností v potížích“, je upraveno v hlavě VI., 

Obchodního zákoníku (Code de commerce). Poprvé v historii francouzského úpadkového 

práva bylo na prvním místě pomoci ekonomickému subjektu v potížích, nikoli uspokojení 

pohledávek věřitelů, likvidační řešení je považováno za neúspěch a má být tím nejzazším 

řešením.151 Tato úprava se vztahuje pouze na fyzické osoby podnikající (les commerçants 

individuels), fyzické osoby vykonávající nezávislé povolání (les personnes exercant une 

activité professionnelle indépendante), obchodní společnosti (les sociétés commerciales), 

zemědělce (les agriculteurs), řemeslníky (les artisans) a právnické osoby soukromého práva 

nepodnikající (les personnes morales de droit privé non commerçantes), nikoli na fyzické 

osoby nepodnikatele. Výhodu spatřuji v českém insolvenčním zákoníku, který je úpravou 

komplexní, vztahuje se jak na právnické osoby, tak na fyzické osoby bez ohledu 

na skutečnost, zda provozují podnikatelskou činnost a právnické osoby.

10.2. Návrh na zahájení řízení

Podle české právní úpravy je možné zahájit insolvenční řízení pouze na návrh dlužníka nebo 

věřitele, v případě hrozícího úpadku je oprávněn podat insolvenční návrh jen dlužník sám.152

A naopak má dlužník povinnost podat bezodkladně insolvenční návrh v případě, že se 

dověděl anebo měl dovědět, že je v úpadku.153 Francouzské právo rezervuje možnost svolat 

soud pro jednání o zahájení kolektivního řízení (la sauvegarde) dlužníkovi, který ještě 
                                                                
151 PÉROCHON, F., Entreprises en difficulté, Paris: Lextenso éditions, LGDJ, 2012, str. 21 - 26
152 viz. § 97, odst 1 a 3 insolvenčního zákona
153 viz. § 98, odst. 1 insolvenčního zákona
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nezastavil platby peněžitých závazků svým věřitelům a tím mu umožnit vyřešení jeho 

ekonomické situace, aby k zastavení plateb závazků v budoucnu nedošlo. Dále v případě, 

že zastavení plateb věřitelům ze strany dlužníka trvá déle než 45 dnů, je oprávněn žádat soud 

o projednání zahájení kolektivního řízení (le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire) 

sám dlužník, věřitel (více věřitelů, zaměstnanci), státní zástupce. V neposlední řadě je zde 

také možnost, že soud přistoupí z úřední povinnosti k projednání zahájení kolektivního řízení 

v případě, že u soudu projednávané smírčí řízení skončilo bez úspěchu.154 Takový postup je 

v českém právním řádu nepřípustný, insolvenční řízení nemůže být zahájeno insolvenční 

soudem z úřední povinnosti. Francouzská právní úprava má danou lhůtu 45 dnů po zastavení 

plateb věřitelům, během níž má dlužník povinnost svolat soud k jednání o zahájení 

kolektivního řízení, aniž by mohlo dojít k postihu dlužníka za nesplnění této povinnosti

(v případě, že neprobíhá smírčí řízení).155 Uvedené řešení se mi zdá být praktičtější než právní 

úprava česká, která stanoví vágní lhůtu: bez zbytečného odkladu od doby (v co nejkratším 

časovém úseku), kdy se dlužník dověděl anebo měl dozvědět o svém úpadku.156 V praxi tedy 

bude záležet na úvaze příslušného soudu, kdy bude konkrétně každý případ posuzován 

individuálně. Obě právní úpravy tuto povinnost ukládají podnikajícím subjektů, ať už se jedná 

o fyzickou nebo právnickou osobu. 

Ve Francii činí průměrná doba mezi podanou žádostí o projednání a rozsudkem, kterým se 

zahajuje kolektivní řízení, 2 měsíce.157

Pokud bych měla srovnat dva výše uvedené systémy, francouzská úprava se mi zdá být více 

formalistická, ale pravděpodobně to bude vycházet z dlouhodobě ustálených zvyklostí 

a tradic. Na rozdíl od české právní úpravy se koná ve francouzském kolektivním řízení 

jednání u soudu obligatorně před rozhodnutím o zahájení kolektivního řízení (v případě 

kolektivního řízení než je vydán rozsudek, kterým se řízení zahajuje). 

10.3. Zahájení řízení, rozhodnutí o úpadku a jejich účinky

Insolvenční řízení se podle českého právního řádu zahajuje vyhláškou soudu uveřejněnou 

v insolvenčním rejstříku, nejpozději do dvou hodin poté, co soudu insolvenční návrh došel 

                                                                
154 PÉROCHON, F., Entreprises en difficulté, Paris: Lextenso éditions, LGDJ, 2012, str. 213 - 223
155 viz. článek L 631-4 a článek L 640-4 Code de commerce
156 viz. § 98, odst. 1 insolvenčního zákona
157 PÉROCHON, F., Entreprises en difficulté, Paris: Lextenso éditions, LGDJ, 2012, str. 237
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v rámci úředních hodin.158 Poté insolvenční soud zkoumá, zdali je dlužník v úpadku, 

za určitých okolností nemusí být nařízeno jednání ve věci, ale musí být zachováno právo 

dlužníka se vyjádřit před rozhodnutím o úpadku. Následuje vydání rozhodnutí, formou 

usnesení o úpadku dlužníka nebo insolvenční soud návrh zamítne. Francouzské kolektivní 

řízení je zahájeno vydáním rozsudku (le jugement d'ouverture), který je doručován do 8 dnů 

dlužníkovi a do 15 dnů od jeho vydání musí být úředníkem soudu zapsán do Obchodního 

rejstříku (Registre de commerce et des sociétés) a do Bodacc (Bulletin officiel des annonces 

civiles et commerciales).159 Vydání rozsudku předchází žádost o zahájení řízení, na jejímž 

základě se koná jednání u příslušného soudu, u kterého bude žádost projednána. Obě právní 

úpravy pracují s informačním systémem, kde jsou zpřístupněny informace o zahájeném řízení 

v elektronické podobě. Český insolvenční rejstřík je podle mne nesrovnatelný s francouzským 

Bodacc;160 zatímco v českém rejstříku najdete informace od začátku řízení, jsou zde 

zveřejněna všechna rozhodnutí a podání, ve francouzském rejstříku se omezují pouze 

na informaci o zahájení a ukončení řízení. České insolvenční řízení je transparentnější, 

ale to s sebou nese také jistá negativa, která jsem zmiňovala v předcházejících kapitolách. 

Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastávají okamžikem uveřejněním 

vyhlášky v insolvenčním rejstříku, kterou se oznamuje zahájení řízení (aniž by soud ještě 

rozhodl o tom, zdali je dlužník v úpadku). V případě zahájení insolvenčního řízení nelze 

uplatňovat žalobou pohledávky či jiná práva, která se týkají majetkové podstaty (jeli možné je 

uplatnit přihláškou do insolvenčního řízení), nelze provést exekuci popřípadě vykonávací 

řízení postihující majetek ve vlastnictví dlužníka.161 Dalším velmi důležitým účinkem 

zahájení insolvenčního řízení je omezení dlužníkovy možnosti nakládat s majetkovou 

podstatou. V zásadě se francouzská právní úprava v tomto bodě od úpravy české mnoho 

neliší, až na fakt, že účinky kolektivního řízení nastávají dnem vydání rozsudku (datum 

na rozsudku uvedený), který řízení oficiálně zahajuje (nikoli tedy žádostí o zahájení 

kolektivního řízení). Počínaje tímto dnem jsou přerušena a dále není možné zahájit řízení 

o zaplacení pohledávek (kromě výjimek v článku uvedených), rovněž se přerušuje a není 

možné zahájit exekuční řízení proti dlužníkovi a dále dochází ke stavení lhůty pro promlčení 

                                                                
158 viz. § 101, odst. 1 insolvenčního zákona
159 viz článek R621 – 6 a článek R621 – 8 Code de Commerce
160 http://www.bodacc.fr/
161 viz § 109 odst. 1 a 4 insolvenčního zákona
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a prekluzi práva162 Dlužník má rovněž zakázáno nakládat se svými aktivy tak, 

aby nedocházelo k jejich snížení, v určitých případech pod sankcí absolutní neplatnosti.163

10.4. Způsoby řešení úpadku

Velkou reformou francouzského obchodního zákoníku, provedenou zákonem z 26. července 

2005, bylo zakotvení principu prevence v řešení nepříznivé ekonomické situace dlužníků 

(I. oddíl hlavy VI. Obchodního zákoníku) a vytvoření dvou typů řízení: smírčí řízení 

(la procédure de conciliation), cílem je neveřejná dohoda dlužníka a věřitelů, schválená 

příslušným soudem, za podmínky, že dlužník není v platební neschopnosti déle než 45 dnů. 

Výsledkem takového jednání může být buď vícestranná dohoda mezi dlužníkem a hlavními 

věřiteli, která je předsedou soudu pouze konstatovaná neveřejným rozhodnutím; druhou 

možností je dohoda homologovaná soudem, rozhodnutí je zveřejněno, avšak ne jeho obsah 

(za podmínky, že dlužník nepozastavil platby svým věřitelům).164 Pokud nedojde k dohodě 

mezi stranami mimosoudně, nastupuje soudní, kolektivní řízení (la procédure collective). 

Během kolektivního řízení stojí na prvním místě záchrana, poskytnutí soudní ochrany 

dlužníkovi (la sauvegarde, tj. řízení na ochranu před věřiteli), avšak pouze nedošlo-li 

k zastavení plateb jeho peněžitých závazků věřitelům; během řízení je vypracován plán 

restruktualizace dlužníkova podniku a zajištěno jeho provedení za pomoci a dohledu soudního 

zmocněnce (le mandataire judiciare). V případě selhání této první možnosti (anebo také 

v situaci, kdy je dlužník zastavil platby svých peněžitých závazků) přichází v úvahu druhý typ 

řízení (le redressement judiciaire), s cílem oživit, překonat potíže dlužníka, opět za pomoci 

reorganizace podniku dlužníka, nebo jeho prodejem. Posledním řešením, k němuž soud 

přistupuje po vyčerpání předchozích možností zachránit subjekt dlužníka (také pokud je 

zjevné, že reorganizace dlužníka není možná a reálná), je likvidační řízení (la liquidation 

judiciaire).165 Každé z těchto tří kolektivních řízení je oddělené, řízení na sebe nikdy 

nenavazují, což se promítne mimo jiné i do povinnosti věřitele zvonu přihlásit svou 

pohledávku do nového řízení. Z této situace mohou těžit věřitelé, kteří zmeškali lhůtu 

k přihlášení své pohledávky do předcházejícího řízení (les créanciers forclos). Naopak horší 

postavení získávají pohledávky věřitelů vzniklých po zahájení insolvenčního řízení (určené 

pro financování provozu dlužníka, náklady řízení atd.; les créanciers postérieurs privilegiés), 

                                                                
162 viz článek L622 - 21 Code de Commerce
163 viz článek L632-1 Code de Commerce
164 LE CORRE, Michel – Pierre, Droit des entreprises en difficulté, Paris: DALLOZ, 2013, str. 17 – 20, nebo 
také Section 4: De la procédure de conciliation, Code de commerce
165 PÉROCHON, F., Entreprises en difficulté, Paris: Lextenso éditions, LGDJ, 2012, str. 21 - 26
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které se stávají v novém kolektivním řízení pohledávkami vzniklými před zahájením 

kolektivního řízení, i když si zachovají právo na přednostní uspokojení.166

Insolvenční zákoník má odlišnou strukturu co do způsobu řešení úpadku: likvidační řešením 

je konkurs, sanačním řešením je buď reorganizace (dlužník podnikatel) anebo oddlužení 

(dlužník, který není podnikatel). Shodu obou úprav lze nalézt v tom, že každá se snaží 

umožnit dlužníkům podnikatelům restruktualizaci podniku.

Insolvenční zákon na rozdíl od francouzské právní úpravy neobsahuje preventivní opatření, 

která mají předcházet vzniku úpadku subjektu; za takové přiblížení této francouzské úpravě 

bychom mohli považovat moratorium, během jehož trvání se dlužník snaží překlenout krizi 

a hledá řešení úpadku či hrozícího úpadku. Ač se zdá být tato francouzská úprava na první 

pohled složitá, možná i zdlouhavá, na základě provedených statistik se ukázalo, že během let 

2006 - 2010 byl celkový počet úspěšně schválených smírčích dohod 943 (z toho 291 v roce 

2010, kdy byla úspěšnost celkem 89 %).167

10.5. Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Obě právní úpravy mají své specifické požadavky na obsah přihlášky pohledávky 

do příslušného řízení, ve francouzském kolektivním řízení je přihláška adresovaná soudnímu 

zmocněnci (le mandataire judiciaire), který plní funkci českého insolvenčního správce v roli 

osoby oprávněné přezkoumat pohledávky přihlášených věřitelů, ale na druhou stranu je také 

reprezentantem věřitelů. Podle návrhu soudního zmocněnce (le mandataire judiciaire) 

zmocněný soudce (le juge-commissaire) rozhodne o připuštění nebo odmítnutí přihlášky 

pohledávky věřitele.168 Lhůta k přihlášení pohledávek do kolektivního řízení musí být 

stanovena v rozhodnutí o zahájení řízení nejméně dva měsíce, český insolvenční zákon 

stanoví pro případ konkursu či reorganizace lhůtu nikoli kratší než 30 dnů, ale ne delší 

než dva měsíce, musí být stanovena soudcem v rozhodnutí o úpadku.169 Francouzská úprava 

poskytuje vyšší míru právní jistoty věřitelům, delší lhůta podle mého názoru snižuje 

pravděpodobnost pozdního podání přihlášky pohledávky. Z doposud povolených reorganizací 

                                                                
166 LE CORRE, Michel – Pierre, Droit des entreprises en difficulté, Paris: DALLOZ, 2013, str. 95
167 Analýza společnosti Deloitte: Etude défaillance - L'Entreprise en difficulté Mars 2011, přístupná na webu: 
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
France/Local%20Assets/Documents/Vos%20Enjeux/Risques/Restructuring/Etude%20d%C3%A9faillance%20-
%20L'Entreprise%20en%20difficult%C3%A9%20Mars%202011.pdf
168 viz článek L 624-1 a článek L 624-2 Code de commerce
169 viz § 136, odst. 3 insolvenčního zákona; LE CORRE, Michel – Pierre, Droit des entreprises en difficulté, 
Paris: DALLOZ, 2013, str. 145 - 146
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podle insolvenčního zákona je patrné, že průměrná lhůta k podání přihlášek do insolvenčního 

řízení činí 33 dnů. Shodně je stanoven běh těchto lhůt, ode dne zveřejnění v příslušném 

veřejně přípustném rejstříku. 

10.6. Reorganizace

Francouzský obchodní zákoník upravuje možnost restruktualizace v rámci dvou kolektivních 

řízení, které mají nelikvidační charakter. Celý francouzský systém je postavený na preferenci

záchrany podniku, zvýhodňuje postavení dlužníka, pokud se snaží řešit špatnou ekonomickou 

situaci ještě před tím, než je nutné pozastavit platby závazků věřitelům. Mohli bychom 

si představit, že funguje na systému kaskád: jestliže není možné pomoci společnosti v rámci 

řízení na ochranu dlužníka (la sauvegarde), je nejvíce výhodná pro dlužníka, pak je možné 

původní řízení překlopit do druhé úrovně. Podle statistik z let 2006 – 2009 je 59 % uvedených

řízení úspěšných, 23 % končí likvidačním řešením a 18 % se překlápí do druhé možnosti 

oživení dlužníkovy podnikatelské aktivity (le redressement judiciaire). Je přípustná v případě, 

že se dlužník již nachází v platební neschopnosti. Toto řízení není už tak benevolentní

pro dlužníka, ale pořád je zde snaha společnost zachránit a vypořádat dlužníkovi závazky vůči 

věřitelům. Druhá možná konverze, v pořadí poslední, nastane v okamžiku, kdy není jiné 

východisko z dlužníkovy nepříznivé ekonomické situace, než likvidační řešení (la liquidation 

judiciaire), dlužník jako subjekt práva zaniká. Tímto způsobem skončilo 75 % případů, 25 % 

dlužníků se podařilo restruktualizovat v rámci řízení le redressement judiciaire (údaje z let 

2006 – 2010).170 Reorganizační plán společnosti může jít třemi směry, nejčastěji je to 

ukončení části podnikatelských aktivit dlužníka, popřípadě úplné ukončení činnosti; velmi 

zřídka naopak dochází k rozšíření podnikatelských aktivit dlužníka a třetí možností je 

postoupení jedné či více oblastí podnikatelských aktivit dlužníka na jiný subjekt.

Ve srovnání s francouzskou úpravou, která automaticky počítá s pokusem o záchranu, 

zachování podniku dlužníka, tam kde je to jen možné, podle insolvenčního zákoníku musí být 

návrh na povolení reorganizace podán buď dlužníkem, nebo věřitelem171 (schváleno předem 

schůzí věřitelů). U dlužníka podnikatele tak připadá v úvahu pouze reorganizace jako sanační 

forma řešení úpadku a likvidace, která má za následek právní zánik subjektu dlužníka. 

Podobně jako ve francouzském kolektivním řízení, může být v případě neúspěchu 

reorganizace insolvenční řízení přeměněno v konkurs, na základě rozhodnutí soudu, pokud 

                                                                
170 Analýza společnosti Deloitte: Etude défaillance - L'Entreprise en difficulté Mars 2011, strana 5
171 viz. § 317, odst. 1 insolvenčního zákona
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nebyl z podstatné části splněn reorganizační plán. Během let 2006 – 2010, skončilo celkem 

68 % kolektivních řízení likvidačním řešením (společnosti více než s 50 zaměstnanci) z toho 

25 % případů bylo bez předchozího pokusu o reorganizaci dlužníkova podniku.172 V České 

republice je doposud zaznamenáno 78 povolených reorganizací, z toho 32 % skončilo 

splněním reorganizačního plánu a 68 % skončilo přeměnou v konkurs.

10.7. Reorganizační plán

Po vydání rozsudku zahajujícím kolektivní řízení následuje období pozorování (la période 

d'observation), během kterého musí být zpravidla udržována ekonomická aktivita dlužníka 

a vypracován plán pro restruktualizaci podniku dlužníka (le plan de sauvegarde, le plan 

de redressement judiciaire).173 Lhůta pro zpracování reorganizačního plánu je nejdéle 

6 měsíců, může být prodloužena soudem o maximálně dalších 6 měsíců, na jeho vypracování 

se podílí hlavně dlužník a soudní zmocněnec (le mandataire judiciaire). U subjektů s počtem 

zaměstnanců větším než 150 nebo obratem vyšším než 20 milionů euro musí být povinně 

ustanoveny dva výbory věřitelů (bankovních institucí a hlavních dodavatelů), ti disponují 

právem se k návrhu reorganizačního plánu vyjádřit. Součástí návrhu reorganizačního plánu 

musí být ekonomická, sociální a environmentální bilance společnosti, údaje o reorganizačních 

opatřeních, návrhy na vypořádání závazků dlužníka, sociální aspekty a sociální opatření 

navržené pro pokračování činnosti dlužníkova podniku.174 Plán musí být schválen příslušným 

soudem175 a umožní dlužníkovi pokračovat v rozvoji svého podnikání a splácet své závazky 

po dobu nejdéle 10 let (15 let u subjektů podnikajících v oblasti zemědělství).176

Insolvenční zákon zakládá přímo přednostní právo dlužníka vypracovat reorganizační plán, 

který má být předložen buď současně s insolvenčním návrhem nebo ve lhůtě 120 dnů 

od vydání rozhodnutí o povolení reorganizace.177 Tato lhůta je poloviční v porovnání 

s francouzskou úpravou, což má za následek zrychlení řízení, ale na druhou stranu dostatečný 

čas k vypracování kvalitního, funkčního reorganizačního plánu je velmi důležitý, proto 

v běžné praxi českých soudů dochází k prodlužování této lhůty na žádost zpracovatele plánu. 

                                                                
172 Analýza společnosti Deloitte: Etude défaillance - L'Entreprise en difficulté Mars 2011, str. 5
173 článek L626-2 Code de Commerce
174 webový portál http://www.entreprisendifficulte.com/sauvegarde
175 Tribunal de commerce (pokud dlužník vykonává činnost obchodní nebo řemeslnou) nebo Tribunal de grande 
instance (v ostatních případech, pro zemědělce, fyzické osoby vykonávající svobodné povolání, právnické osoby 
založené podle soukromého práva, které nevykonávají obchodní činnost), v místě sídla dlužníka.
176 viz článek L626-12 Code de Commerce 
177 viz § 339, odst. 1 insolvenčního zákona



84

Podle mého názoru je v určitých případech praktické, aby měl možnost vypracovat 

reorganizační plán také věřitel, ve francouzském kolektivním řízení se mohou věřitelé 

angažovat jen v rámci věřitelských výborů a to názory a připomínkami nebo prostřednictvím 

soudního zmocněnce (měl by hájit zájmy věřitelů). Nároky české právní úpravy na obsah 

reorganizačního plánu se mi jeví jako přísnější, insolvenční zákon vyjmenovává mnoho 

požadavků, tento názor nevyvrací ani úspěšnost dokončení reorganizací v České republice.

10.7.1. Skupiny věřitelů

Rozdělení věřitelů do skupin je ve francouzském kolektivním řízení předem dané, podle 

obecné úpravy uspokojování pohledávek, nelze se od něj odchýlit.178

Insolvenční zákon upravuje vznik skupin věřitelů podle rozsahu uspokojení zjištěných 

pohledávek a hlasování o přijetí reorganizačního plánu, právní postavení věřitelů a zájmy 

v jednotlivých skupinách musí být obdobné.179 Je zde prostor pro začlenění věřitelů do skupin 

tak, aby se dosáhlo většinového souhlasu o přijetí reorganizačního plánu. 

10.7.2. Funkce věřitelského výboru při schvalování reorganizačního plánu

Nařízením z roku 2005 byly ve francouzském kolektivním řízení zavedeny po vzoru americké 

právní úpravy věřitelské výbory (les comités des créanciers), s cílem zlepšit postavení věřitelů 

v kolektivním řízení. Uvedené se však vztahuje obligatorně jen na dlužníky s obratem větším 

než 20 milionů euro nebo 150 zaměstnanců180; k vytvoření dvou respektive tří věřitelských 

výborů181 má dojít nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od vydání rozsudku, kterým se kolektivní 

řízení zahajuje, počet členů věřitelských výborů není limitován. Věřitelské výbory se 

nemohou podílet na přípravě reorganizačního plánu, ale mohou podávat pozměňovací návrhy 

                                                                
178 Podle francouzského kolektivního řízení se rozlišují nezajištění věřitelé (les créanciers chirographaires) 
a věřitelé s přednostním právem (les créanciers privilégiés), v této skupině se dále rozlišují různé úrovně priorit: 

1. pohledávky vzniklé po rozhodnutí o zahájení kolektivního řízení (les créances postérieures élues): zvláště 
upřednostněné pohledávky zaměstnanců (les créances salariales superprivilégiées), pohledávky pro potřeby 
financování dlužníkova podniku a řízení (les créances pour les besoins du déroulement de al procédure), mohou 
sem patřit i pohledávky za výživným (les créances alimentaires);

2. pohledávky vzniklé před rozhodnutím o zahájení kolektivního řízení (les créances antérieures privilégiées): 
pohledávky podle vzniklé zástavního práva nebo věcné zástavy (les créances privilégiés en vertu d'une sûreté 
réelle ou garantie réelle).   
179 viz § 337, odst. 1 insolvenčního zákona
180 článek R 626 – 52 Code de commerce
181 První věřitelský výbor tvoří úvěrové instituce (le comité des établissement de crédit), druhým věřitelským 
výborem jsou hlavní dodavatelé dlužníka s pohledávkou větší než 3 % z celkového objemu přihlášených 
pohledávek (le comité des principaux fournisseurs de biens ou de service), třetí věřitelský výbor může být 
vytvořen v případě, že dlužník vystavil dluhopisy, jejichž vlastníci budou členy tohoto věřitelského výboru 
(l´assemblée génerale unique d´obligataires).
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a reorganizační plán podléhá jejich schválení nejméně 2/3 z celkového počtu pohledávek 

věřitelů, kteří hlasují o přijetí anebo nepřijetí plánu. Každý z věřitelských výborů hlasuje 

samostatně.182 Je ve vlastním zájmu věřitelů se dohodnout na případné úpravě 

reorganizačního plánu s dlužníkem a správcem (l´administrateur) tak, aby došlo k jeho přijetí. 

V opačném případě bude postupováno podle obecného schématu,183 který s věřitelskými 

výbory nepočítá, soud se v tomto případě jednotlivě dotazuje věřitelů zda, aby se vyjádřili 

ke lhůtám, v nichž budou pohledávky (v redukované výši) uhrazeny. Doba provádění 

reorganizačního plánu, která bude následně určená soudcem, nesmí překročit 10 let (15 let 

v případě dlužníků zemědělských subjektů).184 Může být vytvořen kontrolní orgán, složený 

z 1 až 5 věřitelů (les contrôleurs), jmenovaní soudcem, jeho pravomoci jsou však omezené 

pouze na právo nahlédnout do soudního spisu a právo požadovat přeměnu restruktualizace

v konkurs.185

Připadá mi, že francouzské věřitelské výbory jsou na pomezí s věřitelskými orgány (schůze 

věřitelů, věřitelský výbor) podle insolvenčního zákoníku. V českém insolvenčním řízení je 

schůze věřitelů hlavním věřitelským orgánem, v němž mají právo věřitelé realizovat svůj vliv 

na běh insolvenčního řízení, do něhož přihlásili své pohledávky.186 Takový významný 

věřitelský orgán ve francouzském kolektivním řízení neexistuje, s věřiteli je jednáno 

jednotlivě, popřípadě v rámci věřitelských výborů. Naopak v českém insolvenčním řízení 

musí být obligatorně ustanoven věřitelský výbor v případech, kdy je počet přihlášených 

věřitelů větší než 50, počet členů věřitelského výboru musí být v rozmezí 3 až 7 členů.187

Český insolvenční zákon přiznává věřitelským orgánům rozsáhlé pravomoci; zato

francouzské věřitelské orgány mohou být zrušeny v situaci, kdy neschválí reorganizační plán. 

Takový postup je v českém insolvenčním řízení zcela nepřípustný. Reorganizační plán musí 

být většinově přijat věřiteli, kteří hlasují v jednotlivých skupinách na schůzi věřitelů nebo 

mimo ni, jen výjimečně může insolvenční soud schválit reorganizační plán přes nesouhlas 

některých věřitelů.188 To svědčí o jednom: stát viditelně upřednostňuje zájem zachovat 

pracovní místa a zajistit odvody pro státní pokladnu nad zájmy věřitelů.

                                                                
182 postup podle článků L 626 – 29 až L 626 – 35 Code de commerce
183 postup podle článků L 626 – 2 až L 626 – 8 Code de commerce
184 LE CORRE, Michel – Pierre, Droit des entreprises en difficulté, Paris: DALLOZ, 2013, str. 87 - 89
185 LE CORRE, Michel – Pierre, Droit des entreprises en difficulté, Paris: DALLOZ, 2013, str. 128 - 129
186 KOTOUČOVÁ, J. a kol., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář, Praha: 
C. H. Beck, 2010, str. 101
187 viz § 56 insolvenčního zákona
188 viz § 347 a §348 odst. 1, písm. c), odst. 2 insolvenčního zákona
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10.7.3. Účinky reorganizačního plánu

Ve francouzském kolektivním řízení je soudem jmenován komisař, který dbá na provedení 

reorganizačního plánu (le commissaire à l'exécution du plan), dlužník může nadále spravovat 

svůj podnik, musí ale respektovat ustanovení reorganizačního plánu (zejména s ohledem 

na ustanovení o propouštění zaměstnanců, pokračující podnikatelskou aktivitu podniku 

dlužníka a pravidla pro platby pohledávek svým věřitelům). Během provádění 

reorganizačního plánu jsou zpřísněna pravidla pro výplatu dividend s cílem posílit postavení 

věřitelů.189 Spoludlužníci, ručitelé fyzické osoby nabývají stejných práv jako dlužník, co se 

týká lhůt splatnosti a prominutí části dluhů, naopak se tento princip nevztahuje 

na spoludlužníky a ručitele právnické osoby.190

Insolvenční zákon předvídá taktéž obnovu dispozičních práv dlužníka, ty mohou být nadále 

reorganizačním plánem omezena. V rozsahu tohoto omezení vykonává dispoziční oprávnění 

insolvenční správce, který současně působí jako dohled nad činností dlužníka; jeho funkce 

je velmi podobná roli francouzského komisaře. Účinností reorganizačního plánu se obnovuje 

výkon funkce některých orgánů obchodní společnosti či družstva, zpravidla dochází ke změně

zakladatelského dokumentu či stanov dlužníka. Rovněž s účinností reorganizačního plánu

dochází k zániku práv třetích osob k majetku náležejícímu do majetkové podstaty dlužníka, 

zániku práv dlužníkových věřitelů, pokud není stanoveno jinak.191 Zcela odlišně 

od francouzské kolektivního řízení insolvenční zákon upravuje postavení spoludlužníků 

a ručitelů dlužníka; práva věřitelů vůči nim jsou reorganizačním plánem nedotčena, 

bez rozdílu zdali se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Věřitelé dlužníka se můžou 

obrátit na spoludlužníky a ručitele, ti však již nemohou uplatňovat svůj regresní nárok 

proti dlužníkovi, protože nárok zaniká v okamžiku, kdy reorganizační plán nabude 

účinnosti.192

10.8. Zajímavé případy

Francouzské kolektivní řízení je známé tím, že zajišťuje větší ochranu dlužníka před jeho 

věřiteli, je k němu vstřícnější – tam kde to jen jde, se snaží restruktualizovat. Proto se v rámci 

Evropské unie (vyjma Dánska), snaží společnosti provést nevyhnutelnou restruktualizaci 

                                                                
189 http://www.senat.fr/rap/a04-337/a04-3376.html
190 LE CORRE, Michel – Pierre, Droit des entreprises en difficulté, Paris: DALLOZ, 2013, str. 91 - 93
191 HÁSOVÁ J., MORAVEC T., Insolvenční řízení, 1.vydání, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, str. 203 - 205
192 viz § 356, odst. 3 insolvenčního zákona
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v zemi, která jim poskytne příznivější podmínky, tou je bez pochyb francouzský právní řád. 

Chtěla bych zmínit alespoň tři významné společnosti, které si vybrali pro svou 

restruktualizaci francouzské kolektivní řízení: původně britsko-francouzská společnost 

Eurotunnel, společnost se zájmy ve Francii, Polsku a USA – Belvédère S.A. a nakonec 

v České republice působící lucemburská společnost Orco, která přenesla své sídlo do Francie, 

aby mohla těžit z ochrany francouzského kolektivního řízení.193

Francouzská společnost Eurotunnel S.A. a britská společnost Eurotunnel PLC provozující 

společně správu tunelu La Manche, jejich historie založení sahá do roku 1986. V roce 2004 

společnost získala licenci na provoz trajektů v průlivu, ale toto podnikání ji dostalo 

do vážných problémů již v roce 2005, kdy nejdřív jednala se svými věřiteli prostřednictvím 

osoby mandatáře (le mandataire ad hoc) a poté byla v srpnu roku 2006 umístěna pod ochranu 

soudu v Paříži (řízení la sauvegarde). Během roku 2007 společnost restruktualizovala své 

dluhy (původně 9 miliard EUR), byla založena vedle stávajících společností byla ještě nová 

společnost Groupe Eurotunnel S.A. a již v roce 2007 se stala opět ziskovou.194

Belvédère S.A. je francouzskou společností, která vyrábí víno a alkoholické nápoje, 

zaměřená na vývoz zejména do USA a Polska; s vedením a výrobnami zejména na území 

Polska.  Od roku 2008 probíhalo řízení na ochranu před věřiteli (la sauvegarde), které ale 

nebylo úspěšné a během roku 2012 došlo ke konverzi řízení na druhé řízení, během něhož je 

prováděna restruktualizace podniku (le redressement judiciare). Před několika měsíci došlo 

ke schválení restruktualizačního plánu a společnost dostala druhou šanci na svou záchranu.195

Orco Property Group S.A. je developerská, investiční společnost, která hned při založení 

v roce 1991 začala působit v České republice. Společnost jako developer a investor působí 

zejména ve střední a východní Evropě. V roce 2009 v souvislosti s hypoteční krizí 

a celkovým útlumem v oblasti realit, společnost neváhala a své sídlo přenesla Z Lucemburska 

do Francie a nechala se umístit pod ochranu soudu v rámci řízení la sauveragde. To jí 

umožnilo dál podnikat, zajistilo ochranu majetku před věřiteli. Během roku 2010 byl schválen 

restruktualizační plán, díky němu bude splácení enormních dluhů společnosti rozloženo 

                                                                
193 webová stránka: http://www.agefi.fr/articles/bruxelles-balise-le-cadre-des-procedures-collectives-
europeennes-1250555.html

194 webový portál: http://fr.wikipedia.org/wiki/Eurotunnel#Une_d.C3.A9gradation_rapide_de_la_situation
195 http://www.reuters.com/finance/stocks/BEVD.PA/key-developments/article/2717794
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do 10 let.196 Nedokážu si představit asi lepší systém, který by tak viditelně protežoval 

dlužníky a zájmy státu na úkor jejich věřitelů.

10.9. Srovnání délky řízení 

Nepřiměřeně dlouhá doba insolvenčního řízení byla v České republice nejdůležitějším 

podnětem k tvorbě nové právní úpravy, která vyvrcholila přijetím zákona č. 182/2006 Sb. 

o úpadku a způsobech jeho řešení. Po pěti letech trvání nové právní úpravy došlo 

k radikálnímu zkrácení doby řízení v průměru na 3,2 let (2012), ale i tak pořád zaostáváme 

za světovým průměrem, kdy doba trvání insolvenčního řízení přestavuje 1,7 let.197

Francie má kontinuální právní úpravu od roku 1985, takže i doba trvání řízení je ustálená 

na dlouholetém průměru 1,9 let. Kdybychom měli srovnat délku reorganizace od zahájení 

řízení do jeho ukončení, tak to bude velmi složité, protože podle francouzského obchodního 

zákoníku může reorganizační plán trvat až 10 let (15 let v případě zemědělských subjektů). 

Z dostupných údajů vyplývá, že ročně je v průměru mezi lety 2006 – 2012 úspěšně ukončeno 

32 z celkem ročně v průměru povolených 981 reorganizací (la sauvegarde)198, přičemž 

průměrná doba od zahájení řízení do schválení reorganizačního plánu je 13 měsíců.199

Co se týká druhé možnosti ve francouzském řízení, kde může dojít k reorganizaci podniku 

dlužníka (le redressement judiciaire), tady v průměru ročně zahájí 17.892 řízení, z toho je 

ročně uzavřeno v průměru 110 (období 2006 – 2012). Průměrná doba od zahájení řízení 

do schválení reorganizačního plánu činí 14 měsíců.200 Pokud tuto statistiku porovnáme s údaji 

o reorganizacích v České republice, celkem bylo během let 2008 – 2012 povoleno 

78 reorganizací (v průměru 14 reorganizací ročně), a ukončeno bylo úspěšně 16 reorganizací. 

Průměrná doba trvání od povolení reorganizace soudem do schválení reorganizačního plánu 

byla 253 dnů, což je podstatně kratší doba než ve francouzském kolektivním řízení.  

V níže uvedené tabulce je podrobné srovnání mezi českým insolvenčním řízením 

a francouzským kolektivním řízením, zaměřila jsem se především na komparaci množství 

podaných návrhů, povolených reorganizací a počtem schválených reorganizačních plánů, také 

dobu trvání mezi uvedenými úkony. Bylo by vhodné ještě porovnat dobu trvání celého řízení, 

                                                                
196  http://img.interia.pl/biznes/espi/p/f/eko4181062_1.pdf a http://fr.wikipedia.org/wiki/Orco
197 Statistiky přístupné na webu: http://data.worldbank.org/indicator/IC.ISV.DURS
198 Statistiky za roky 2006 – 2011, přístupné na webu: http://www.ags-garantie-
salaires.org/tl_files/ags/statistiques/Statistiques%20Sauvegarde%20(au%2003.12.12)%20AGS.pdf
199 Analýza společnosti Deloitte: Etude défaillance - L'Entreprise en difficulté Mars 2011, str. 16
200 Analýza společnosti Deloitte: Etude défaillance - L'Entreprise en difficulté Mars 2011, str. 17
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ale nikde jsem nedohledala kvalitní zdroj, z něhož by bylo možné délku francouzských 

kolektivních řízení najít. Předpokládám, že tyto údaje nebudou ještě k dispozici, s ohledem 

na skutečnost, že nová úprava je ve Francii účinná od roku 2006 a „ozdravné“ kolektivní 

řízení (plnění reorganizačního plánu) může trvat až 10 let, resp. 15 u subjektů podnikajících 

v sektoru zemědělství. Zatímco ve Francii je povinné jednání u soudu ve věci zpravidla 

do 2 měsíců od zahájení kolektivního řízení201 a rozhodnutí soudu o povolení reorganizace 

by mělo následovat poté (v praxi je to v průměru 10 dní, resp. 40 dní, za rok 2010), 

tak v České republice povinnost nařídit jednání u soudu není, tato doba je výrazně delší 

než ve francouzském kolektivním řízení, ale je nutno podotknout, že v praxi je patrná 

tendence tento časový úsek zkracovat (v roce 2008 průměrně 263 dní, v roce 2011 v průměru 

129 dní). 

Tabulka č. 4 – Srovnání insolvenčních řízení mezi ČR a Francií

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Česká 
republika 

ins. řízení 
celkem délka v letech 9,2 6,5 6,5 6,5 3,2 3,2 3,2

reorganizace podané návrhy 24 23 17 42 36 60 63

povolené 7 11 6 16 19 17 14

doba mezi ins. návrhem 
a povolením / dny NA NA 263 176 145 129 145

schválení reorg. plánu NA NA 0 9 13 11 13

doba mezi povolením a 
schválením plánu / dny* NA NA 226 240 317 240 NA

Francie
ins. řízení 
celkem délka v letech 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

sauvegarde podané návrhy 516 593 890 1787 1567 1416 1532

povolené návrhy 508 518 708 1420 1315 1415 1398

doba mezi ins. návrhem 
a povolením / dny 10 10 12 10 10 NA NA

schválení reorg. plánu 10 154 138 227 541 NA NA

doba mezi povolením a
schválením plánu / dny 183 351 390 390 402 NA NA

redressement podané návrhy 36220 33134 31924 31679 30071 NA NA

povolené  16 046 17 160 18 200 19 406 18 650 NA NA

doba mezi ins. návrhem 
a povolením / dny 45 45 42 40 40 NA NA

schválení reorg. plánu 399 2783 2944 2871 4037 NA NA
doba mezi povolením a 
schválením plánu / dny 258 365 381 393 402 NA NA

* zohledněno podle data podání insolvenčního návrhu

                                                                
201 PÉROCHON, F., Entreprises en difficulté, Paris: Lextenso éditions, LGDJ, 2012, str. 237
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Francie byla již několikrát odsouzena Evropským soudem pro lidská práva za nepřiměřeně 

dlouhé kolektivní řízení. Poprvé tak bylo v roce 2002 ve sporu Laine c. France, kdy kolektivní 

řízení zahájené 17. února 1981 s původním řešením úpadku dlužníka reorganizací, 

přeměněnou v likvidaci dlužníka, skončilo až v roce 1992.202 Posledním podobným případem 

je spor rozsouzený v roce 2011, Tetu c. France, toto kolektivní řízení trvalo více než 21 let.203

11. ZÁVĚR

Insolvenční právo České republiky prochází velkým rozvojem, který určitě hodnotím 

pozitivně; na druhou stranu je reorganizační řízení stále okrajovým řešením úpadku 

podnikatelů, o čem svědčí také číslo 16 splněných reorganizací za pět let účinnosti tohoto 

institutu. Insolvenční zákon postupně prochází novelizacemi, reaguje relativně pružně 

na problémy, jako je např. šikanózní insolvenční návrh; judikatura soudů začíná postupně 

vyplňovat mezery v insolvenčním zákoně. I přesto si myslím, že je reorganizační řízení klade 

velmi striktní lhůty k podání návrhu na povolení reorganizace, vypracování časově 

reorganizačního reorganizačního plánu, pokud má být kvalitním podkladem. Vím, že tato 

opatření směřují proti zneužívání institutu reorganizace, ochraně věřitelů a umělému 

oddalování likvidačního řešení, ale na druhou stranu by měly být zohledněny pozitiva

potenciální splněné reorganizace na regionální hospodářství a politiku zaměstnanosti. 

V porovnání s francouzskou právní úpravou se mi jeví, že tyto systémy mají v insolvenčním 

(úpadkovém) řízení zcela odlišný žebříček hodnot. Insolvenční zákon klade důraz na práva 

a ochranu věřitelů na úkor dlužníka a potenciálních příjmů pro státní rozpočet v podobě 

odvodů a daní, za předpokladu, že by mohlo mít šanci projít více společností reorganizací.

Jak jsem uvedla, systém ve Francii považuji za velmi ochranářský vůči dlužníkům. Na prvním 

místě stojí zachovat provoz dlužníka spolu s dalším cílem, to je zajištění zaměstnanosti 

a odvodů do státní pokladny. Věřitelé mají naopak mnohem horší postavení než věřitelé v ČR, 

jsou nuceni spolupracovat. Dále francouzská právní úprava umožňuje dlužníkům provést 

restruktualizaci svého podniku ve dvou podobných řízeních; pokud se nepodaří podnik 

ozdravit v řízení na ochranu proti věřitelům, v níž má dlužník příznivější postavení 

                                                                
202 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, sp. zn. 41476/98, ze dne 17. ledna 2002, přístupný např. 
na webové stránce: http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/homesubmitForm.do
203 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, sp. zn. 60983/09, ze dne 22. září 2011, přístupný např. 
na webové stránce: http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/homesubmitForm.do
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(la sauvegarde), zpravidla je řízení přeměněno v další řízení, ve kterém je opět možná 

restruktualizace dlužníkova podniku (le redressement judiciaire), ale zde již dlužník má 

postavení méně příznivé. S podivem nahlížím na tu část úpravy, kdy všichni věřitelé musí 

opět přihlásit své pohledávky za dlužníkem, pokud chtějí, aby se během navazujícího řízení 

uspokojily. Tímto institutem je jasně dáno, že řízení na sebe nenavazují, celý koloběh začíná 

znova a mám za to, že to řízení celkově značně prodlouží. Rozporuplné je také postavení 

věřitelů, kteří se rozhodli pro financování dlužníka v průběhu prvního řízení za účelem 

restruktualizace podniku, jestliže v následujícím řízení ztrácí své výhodné postavení. 

Nedokážu si představit, kdyby podobný systém fungoval u nás, která banka by na provoz 

podniku během provádění reorganizačního plánu dlužníkovi půjčila, aniž by měla zajištěné 

prioritní postavení pro případ konverze v konkurs. Snad jedinou výhodu v tom mohou spatřit 

pro věřitele, kteří z jakéhokoliv důvodu nepřihlásili do řízení své pohledávky včas, ti mají 

druhou šanci takto nepřihlášené pohledávky přihlásit.

Abych byla kritická i vůči české právní úpravě, musím zmínit absenci zakotvení institutu 

osoby - profesionála, která jedná o restruktualizaci s hlavními věřiteli dlužníka ještě v tzv. 

předinsolvenčním řízení. Tento institut má francouzská právní úprava zdařile propracovaný, 

dokonce je zde prokazatelná vysoká míra úspěšnosti. Teprve v případě neúspěchu jednání 

přichází na řadu řízení před soudem. V českém právním a ekonomickém systému schází 

podobný institut profesionálního „krizového manažera“ jednajícího s hlavními věřiteli 

dlužníka ještě před zahájením insolvenčního řízení. Jedinou možností bude, aby se vedení 

společnosti snažilo jednat se svými největšími věřiteli (zpravidla bankovní instituce)

o možnosti restruktualizace. Toto často vyvolává u věřitelů nedůvěru, pochybnosti v poctivost 

záměru jejich dlužníka. Není se čemu divit, reorganizace je institut velmi mladý, který je 

součástí českého právního řádu pouhých pět let, proto ještě nějakou dobu potrvá, než začne 

česká společnost vnímat institut reorganizace podniků nikoliv negativně.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Tabulka č. 1 – Předjednané reorganizace

Název dlužníka

Proces

ní 

status

Obrat (podle § 

316/4 IZ)

Počet 

zaměst

nanců

Pohledávky 

celkem 

(přihlášené)

Kdo 

podal 

IN Datum IN

Datum 

publikace 

RP v ISIR

Datum 

RoU

Doba 

mezi 

IN a 

RoU

Datum PR 

soudem

Doba 

mezi 

RoU a 

PR

Datum 

SRP

Doba 

mezi 

PR a 

SRP

ZEMĚDĚLSKÉ 

OBCHODNÍ 

DRUŽSTVO MIROTICE SR 29 190 000 Kč 9 22 592 188 Kč věřitel 3.3.2008 2.12.2008 24.7.2008 143 15.10.2008 83 17.3.2009 153

Ivanka Malá konkurs

N/A (méně než 100 

000 000 Kč) 1 3 987 445 Kč dlužník 24.3.2009 4.6.2009 10.6.2009 78 15.10.2009 127 30.11.2009 46

BEDZETI, spol. s.r.o. SRP 311 000 Kč 1 673 718,40 Kč dlužník 10.2.2011 10.1.2012 1.12.2011 294 1.12.2011 0 23.5.2012 174

FRUTANA spol. s.r.o. PR 95 912 000 Kč 33 50 916 256,78 Kč dlužník 16.5.2011 16.5.2011 25.5.2011 9 25.5.2011 0 ------------ ---------

MANEX & Co a.s. SR 63 323 000 Kč 63 156 206 192,87 Kč dlužník 26.5.2011 6.6.2011 13.6.2011 18 13.6.2011 0 7.2.2012 239

Pavel Němec SRP

N/A (méně než 100 

000 000 Kč) 3 53 952 326,05 Kč věřitel 4.8.2010 4.1.2011 4.2.2011 184 4.2.2011 0 30.12.2011 329

Office happy s.r.o. PR 2 061 000 Kč 1 167 342 607,60 Kč dlužník 21.7.2011 29.9.2011 20.12.2011 152 20.12.2011 0 ------------ ---------

STROJÍRNY DOSPIVA 

s.r.o. SRP

N/A (méně než 100 

000 000 Kč) 5 8 134 713,51 Kč dlužník 7.3.2011 7.3.2011 30.3.2011 23 30.3.2011 0 3.6.2011 65

Jiří Voldřich konkurs

N/A (méně než 100 

000 000 Kč) 6 48 616 780,99 Kč dlužník 11.7.2011 5.10.2011 26.10.2011 107 26.10.2011 0 neschválen ---------

BOMASO, a.s. SPR 74 881 000,00 Kč 9 21 444 402,95 Kč věřitel 4.5.2012 20.9.2012 27.9.2012 146 27.9.2012 0 5.4.2013 190

SOLWE COOM s.r.o. SPR 43 239 000,00 Kč 31 15 629 849, 52 Kč dlužník 15.10.2012 6.11.2012 22.10.2012 7 14.1.2013 84 18.2.2013 35

Miroslav Procházka PR 2 056 622 Kč 0 8 745 998,75 Kč dlužník 18.12.2012 18.12.2012 5.3.2013 77 5.3.2013 0 ------------ ---------

Play games a.s. PR 318 498 000,00 Kč 119 329 892 808,70 Kč dlužník 9.4.2013 12.4.2013 19.4.2013 10 19.4.2013 0 ------------ ---------

IN - insolvenční návrh
RoU - rozhodnutí o úpadku
PR - povolení reorganizace
SRP - schválení reorganizačního plánu soudem
SR - splněná reorganizace
konkurs - přeměna v konkurs
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Applicable law of reorganization

SUMMARY IN ENGLISH

The main objective of this thesis is to provide a comprehensive description and an analysis 

of a remediation solution in the insolvency proceedings, the reorganization under the Czech 

law and a comparison with French applicable law of restructuring.  

Act. No. 182/2006 Sb., hereinafter called as Insolvency Act, became effective on January, 1st 

2008. After economic crisis between the years 2007 and 2009 was proved the urgency

to modify an unsuitable and outdated Czech law from 1991. Insolvency act brought many new 

institutes mainly to the Czech procedural law and finally it set up new methods for insolvency 

non-liquidation resolution – reorganization. Institute of reorganization utilizes varying 

restructuring methods principally intended for large businesses that fulfill the conditions of 

the reorganization proceedings.

The thesis is divided into twelve chapters. First eight chapters are providing the reader with 

fundamental elements of insolvency proceedings that are necessary for the overview of the 

reorganization proceedings. These chapters are further divided into smaller parts covering the 

description of the historical development, explanation of bankruptcy, parties to the insolvency 

proceedings, insolvency petition, automatic stay and insolvency estate.

The most important part of this thesis the ninth chapter is focused on the reorganization with 

regards to the statistics during five years of application of the Insolvency Act. The chapter is 

divided into further sections as well that should logically correspond to the Insolvency Act. 

There is provided a definition of the reorganization, its purpose and conditions of its 

admissibility. The following parts explain the meaning of an expert opinion and particularly 

reorganization plan then reader can find out the information about possible forms of the 

termination of reorganization.

The tenth chapter elaborates the comparison of the Insolvency Act with the French 

Commercial Code. That part is focused on differences between two systems, their advantages 

and inconveniences. Eleventh chapter contains a complete list of a literature and the other 

resources used in this thesis. The conclusion is given in the last chapter. 
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According to my opinion the reorganization proceedings has a considerable potential in the 

Czech insolvency law. However it will last long time until our society could get confidence 

in reorganization and during which our society accepts the advantages of reorganization.

RESUMÉ

Hlavním cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený popis a rozbor sanačního řešení 

v insolvenčním řízení, reorganizace a zároveň srovnat českou právní úpravu s francouzským 

platnými právními předpisy pro restruktualizaci.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen jako insolvenční zákon, 

nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008. Následně po hospodářské krizi v letech 2007 až 2009 

bylo prokázána naléhavost upravit nevhodnou a zastaralou českou právní úpravu z roku 1991. 

Insolvenční zákon přinesl řadu nových institutů především do procesního práva a stanovil 

nový nelikvidační způsob řešení úpadku – reorganizaci. Reorganizace využívá různé 

restruktualizační metody a je hlavně určena pro velké podniky, které splňují podmínky 

reorganizačního řízení.

Práce je rozdělena do dvanácti kapitol. Prvních osm kapitol seznamuje čtenáře se základními 

prvky insolvenčního řízení, které jsou důležité pro správné pochopení reorganizace. Tyto 

kapitoly jsou dále rozděleny do dalších částí, které se věnují popisu krátkého historického 

vývoje, vysvětlení pojmu úpadku, definici účastníků insolvenčního řízení, insolvenční návrh, 

automatické moratorium a majetkovou podstatu.

Nejdůležitější částí této práce je devátá kapitola, jež je zaměřena na reorganizaci s ohledem 

na statistiky získané v průběhu pěti let účinnosti insolvenčního zákona. Tato kapitola je 

rozdělena do dalších částí, které by měly logicky odpovídat uspořádání insolvenčního zákona. 

V této kapitole je vysvětlena definice reorganizace, jejího účelu a podmínky přípustnosti

návrhu na povolení reorganizace. V následující části se zabývám smyslem znaleckého 

posudku a zejména reorganizačním plánem, následně se čtenář seznámí s možnými způsoby

ukončení reorganizace.

Desátá kapitola zpracovává srovnání insolvenčního zákona s francouzským obchodním 

zákoníkem. V této části se zaměřuji na rozdíly mezi oběma systémy, jejich výhody 
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a nevýhody. Jedenáctá kapitola obsahuje kompletní seznam literatury a dalších zdrojů 

použitých v této práci. Závěr tvoří poslední kapitolu.

Podle mého názoru má v českém insolvenčním řízení reorganizace značný potenciál. 

Nicméně to bude trvat dlouhou dobu, než naše společnost získá důvěru v institut reorganizace

a rovněž akceptuje výhody řešení úpadku dlužníka reorganizací.
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