
Resumé 

Neplatnost a neúčinnost právního jednání v insolvenčním řízení 

Účelem této práce je popsat a analyzovat úpravu institutů, které zabraňují 

nedůvodnému zkracování majetkové podstaty (resp. věřitelů, kteří se z ní uspokojují) 

v insolvenčním řízení, tj. neplatnosti a zejména neúčinnosti právního jednání. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol, které jsou dále děleny na podkapitoly. Těžištěm práce 

jsou kapitoly 4 a 5. 

Úvodní kapitola vysvětluje podstatu insolvenčního řízení jako řízení kolektivního, kde 

dochází k poměrnému uspokojení pohledávek věřitelů. Pak přibližuje podstatu této 

práce, tj. zkoumání jednání, jimiž dlužník zkracuje majetkovou podstatu, resp. své 

věřitele. Vyjadřuje se i k terminologickým změnám, které vycházejí z rekodifikace 

soukromého práva. 

Druhá kapitola popisuje historický vývoj neúčinnosti od římského práva až do 

současnosti. 

Třetí kapitola, týkající se občanského práva, je rozdělena na čtyři podkapitoly. V první je 

definováno právní jednání. Druhá popisuje jeho neplatnost. Třetí, nejrozsáhlejší, se 

podrobněji zabývá relativní neúčinností v občanském právu. Její jednotlivé části popisují 

důvody neúčinných jednání, procesní postupy i důsledky neúčinnosti. Poslední 

podkapitola shrnuje možnosti použití této úpravy v insolvenčním řízení. 

Čtvrtá kapitola se už týká insolvenčního řízení. Tvoří ji dvě podkapitoly. První se zabývá 

důvody, pro které může být jednání prohlášeno za neúčinné. Nejprve jsou diskutovány 

společné znaky takových jednání, následně jsou jednotlivé důvody popsány. Druhá 

podkapitola se zabývá důvody, pro které může být právní jednání považováno za 

neplatné. 

Poslední kapitola přibližuje proces, jakým se lze neplatnosti či neúčinnosti domoci 

v soudním řízení. Skládá se ze tří podkapitol. První z nich se opět týká neúčinnosti. Ve 

čtyřech částech je popsána aktivní a pasivní legitimace k podání odpůrčí žaloby, soudní 

příslušnost pro takový spor i kolize s občanskoprávní neúčinností. Druhá podkapitola ve 

třech částech podobně popisuje aspekty určení neplatnosti. Třetí se zaměřuje na situaci, 

kdy může dojít ke středu neúčinnosti a neplatnosti a popisuje rozdíly v důsledcích pro 



majetkovou podstatu. 

 

Klíčová slova: neúčinnost, neplatnost, insolvenční řízení 

 


