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Úvod 

Cílem insolvenčního řízení je co nejvyšší poměrné uspokojení věřitelů. Aby ho 

mohlo být dosaženo, je nutné se vypořádat s právními jednáními, která 

majetkovou podstatu neodůvodněně zkracují. K tomu slouží mj. institut 

neúčinnosti právního jednání. Jeho prostřednictvím insolvenční zákon takový 

postup zapovídá, a stanovuje způsoby, jimiž lze uniklá plnění dostat zpět do 

majetkové podstaty. Podobný význam mají v některých případech i ustanovení o 

neplatnosti právního jednání, resp. zvláštní procesní postup, který je pro ně 

v insolvenčním řízení stanoven. 

Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., který se inspiroval jak v naší prvorepublikové 

úpravě, tak v zahraničí, nabyl účinnosti k 1. 1. 2008, a oproti předchozí úpravě 

(zákon o konkursu a vyrovnání č. 328/1991 Sb.) byl změnou skutečně revoluční, 

a to nejen v oblasti neplatnosti a neúčinnosti právního jednání. Šest let účinnosti 

nového zákona ale není dostatečně dlouhá doba k vyjasnění všech 

problematických otázek, které nová úprava zákonitě přináší. 

V této práci se budu zabývat úpravou neplatnosti a neúčinnosti právního jednání 

v insolvenčním řízení, a to jak z hlediska důvodů, které k nim vedou, tak 

z hlediska procesního postupu i následků neplatnosti a neúčinnosti pro 

majetkovou podstatu. 

Zatímco o neplatnosti právního jednání existuje poměrně rozsáhlá literatura, 

neúčinnost je v právní teorii i praxi opomíjena. Z toho důvodu budu v práci klást 

důraz zejména na neúčinnost právního jednání, ačkoliv ani jeho neplatnosti se 

samozřejmě nebudu vyhýbat. Cílem práce je tedy zmapovat úpravu těchto 

institutů jak z hlediska normativního, tak ve světle jejich reálného používání. Při 

tom využiji metod popisných a analytických, místy i komparativních. 

Na začátku práce stručně pojednám o charakteristice insolvenčního řízení jako 

takového a o podstatě neplatnosti a zejména neúčinnosti právního jednání. Poté 

vyložím historii úpravy neúčinnosti v úpadkovém právu. Platným právem se 

budou zabývat kapitoly 3, 4 a 5. Nejprve přiblížím úpravu této problematiky 

v občanském zákoníku, neboť je s úpravou v insolvenčním zákoně provázána a 

používá se (zejména judikatura) i při jejím výkladu. Další kapitola se bude 
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zabývat jednotlivými důvody, na jejichž základě může být jednání považováno za 

neplatné či neúčinné. V poslední kapitole budu řešit procesní stránku tohoto 

postupu a důsledky, které má neplatnost a neúčinnost pro majetkovou podstatu. 

V práci bude nutné zohlednit revoluční změny, kterými naše právo prošlo 

k 1. 1. 2014 v důsledku přijetí nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

Neméně zásadní je i rozsáhlá novela  insolvenčního zákona č. 294/2013 Sb., která 

je účinná od stejného data. 

Práce je uzavřena dle právního stavu ke dni 31. 3. 2014. 
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1 Charakteristika insolvenčního řízení a 

odporovatelnosti 

Tato práce pojednává o neplatnosti a neúčinnosti právního jednání 

v insolvenčním řízení. Než přistoupím k vymezení problémů, kterými se 

zabývám, je nutné charakterizovat insolvenční řízení jako takové. 

1.1 Insolvenční řízení - charakteristika a specifika 

V situaci, kdy se dlužník dostane do platební neschopnosti, stane se předluženým, 

nebo mu platební neschopnost hrozí, a zároveň má více věřitelů, je v úpadku.1 

Úpadek je řešen jedním ze zákonem stanovených způsobů tak, aby došlo k co 

nejvyššímu poměrnému a spravedlivému uspokojení věřitelů. Dlužníkův majetek 

v okamžiku úpadku obvykle nedosahuje takové výše, aby mohlo dojít k plnému 

uspokojení všech věřitelů. Z logiky věci by se při absenci insolvenčního řízení 

v okamžiku úpadku (resp. v okamžiku, kdy by se o jeho hrozbě dověděl) pokusil 

každý věřitel získat co nejvyšší uspokojení své pohledávky, což by nakonec vedlo 

k tomu, že celkové uspokojení všech věřitelů by bylo pravděpodobně nižší, a míra 

uspokojení jednotlivých věřitelů by určitě nebyla rovnoměrná. Snaha odstranit 

tento problém, který zahraniční literatura označuje jako „common pool problem“,2 

neboli problém společně užívaného zdroje, je podstatou insolvenčního řízení. 

Z individuálních vztahů dlužníka s věřiteli se okamžikem úpadku stává kolektivní 

vztah řešený insolvenčním řízením. Jeho základním rysem je, že dlužník přichází 

o svá dispoziční oprávnění a věřitelé již nemohou postupovat při vymáhání svých 

pohledávek individuálně. Účinky insolvenčního řízení a omezení, která přináší, 

tedy nepocítí jen dlužník, ale i věřitelé. Zároveň do tohoto řízení vstupuje jako 

nestranný prvek soud a následně insolvenční správce. Cílem tohoto procesu je 

v kolektivním řízení dosáhnout co nejvyššího poměrného uspokojení věřitelů a 

od toho se odvíjí většina pravidel insolvenčního práva, včetně neplatnosti a 

neúčinnosti. 

                                                           
 
1 Úpadek definuje §3 zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. 
2 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, s. 50. 
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1.2 Vymezení problematiky  

„Co svět světem stojí, podléhají dlužníci příležitostně pocitu, že mnohem lépe, než 

ponechat svůj majetek k uspokojení věřitelům, bude převést jej na někoho jiného, 

zpravidla (nikoli však nutně) na někoho, kdo je jejich srdci poněkud bližší.“3 

Motivace dlužníků je díky uvedenému citátu zřejmá. Posláním institutu 

neúčinnosti je tedy zamezit právě takovému jednání (a případně získat majetek 

zpět do majetkové podstaty), a tím ochránit věřitele před nelegitimním úbytkem 

majetku, který může sloužit k jejich případnému uspokojení. Na základě této 

úpravy mají věřitelé možnost odporovat některým úkonům, kterými je dlužník 

zkracuje nebo znevýhodňuje oproti jiným. Neúčinnost upravuje OZ v § 589-599, 

InsZ obsahuje zvláštní úpravu v § 235-243. 

Úprava neplatnosti právního jednání je obsažena v OZ v § 574-588. Neplatnost je 

důsledkem vady právního jednání, která může být materiální i formální, pokud 

není dodatečně zhojena. Z toho vidíme, že neplatnost se v zásadě nijak specificky 

dlužníků nedotýká, resp. dotýká se jich stejně jako ostatních subjektů práva. 

Přesto ale insolvenční zákon obsahuje některé výjimky a zvláštní úpravu 

procesního postupu. Ta je uvedena v § 231-234 InsZ. 

1.3 Poznámka k používání pojmů právní úkon a právní 

jednání v této práci 

Vzhledem k tomu, že OZ používá místo dosavadního pojmu právní úkon pojem 

právní jednání (pojmy se zcela nepřekrývají, význam je ale stejný), zatímco InsZ 

se drží pojmu právní úkon, je potřeba vysvětlit používání tohoto termínu. OZ 

v § 3029 (1) říká: „Dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která se tímto 

zákonem zrušují, vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení tohoto 

zákona.“ Toto řešení bylo zvoleno, aby se předešlo značným technickým obtížím, 

ke kterým by došlo v důsledku přepisování podstatné části zákona.4 Tedy tam, 

kde InsZ používá pojem právní úkon, jde ve skutečnosti o právní jednání, a to 

pochopitelně včetně mírně odlišného významu tohoto nového pojmu. 

                                                           
 
3 RICHTER, T.: s. 318 
4 Osobní konzultace s Bohumilem Havlem, jedním z autorů předlohy nového soukromého práva. 
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Dále tedy budu v této práci používat termín právní jednání, a to i tam, kde zákon 

používá pojem právní úkon. V citovaném textu ale žádné úpravy neprovádím, a 

v takovém případě se v práci může místy objevit i stará terminologie. 

Ze stejných důvodů používám termín obchodní závod, resp. závod místo starého 

termínu podnik.5 

  

                                                           
 
5 § 502 OZ. 
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2 Vývoj institutů neplatnosti a neúčinnosti 

v úpadkovém právu 

2.1 Římské právo 

Ve druhém století př. n. l. se v římském právu objevila žaloba actio Pauliana, 

která umožňovala ochranu věřitelů před dlužníkovými majetkovými převody, 

které učinil s podvodným úmyslem poškodit věřitele. O několik století později 

byla už propracovanější forma actio Pauliana, zahrnující i interdictum 

fraudatorium6 součástí Digest. Už tehdy je actio Pauliana koncipována jako 

výjimka z pravidla, že smlouvy mají relativní povahu, a oslabuje tedy princip, 

podle něhož třetím osobám stojícím mimo právní vztah založený smlouvou 

nemohou v souvislosti s právními účinky dané smlouvy vznikat výhody nebo 

nevýhody. Podstata a základní prvky této koncepce7 se od té doby téměř 

nezměnily.8 

2.2 Středověk a novověk 

V Anglii byl v roce 1570 vydán zákon o podvodných převodech, na jehož základě 

vznikl i dodnes citovaný precedent Twyne's Case.9 Odpůrčí právo se paralelně 

rozvinulo ve středověkých italských městech v souvislosti s velkým rozvojem 

obchodu, tedy i obchodního práva a zákonitě i s výskytem úpadků. Právní 

prostředky věřitelů vůči takovým jednáním dlužníků v této době obsahovaly řády 

konkursní. Až na konci 19. století se tento institut rozšířil i na jednání mimo 

konkurs. V Německu zákonem z r. 1879 a v Rakousku zákonem č. 36/1884 o 

odporu proti právním činům, jež týkají se jmění dlužníka insolventního.10 

  

                                                           
 
6 Interdikt sloužil k ochraně držby, proto jím mohlo být odporováno pouze jednáním, týkajících se 
hmotných věcí. 
7 Zkrácení dlužníkova majetku, vznik škody na straně věřitelů a v některých případech úmysl dlužníka. 
8 Stanovisko generálního advokáta ve věci C-339/07 - Seagon u ESD. Curia [online]. 2008 [cit. 2014-03-
31]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&jur=C,T,F&num=C-339/07&td=ALL 
9 RICHTER, T.: s. 319 
10 Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha: J. Otto, 1902. s. 638–639 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&jur=C,T,F&num=C-339/07&td=ALL


7 

2.3 20. století 

V prvorepublikovém právním řádu bylo odpůrčí právo nejdříve obsaženo díky 

recepci rakouského práva, a tedy i císařského nařízení č. 337 z r. 1914, které 

rozdělilo konkursní úpravu na řád konkursní a odpůrčí. K přijetí nové úpravy 

došlo v r. 1931. „Právní úprava z roku 1931 (Řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí, 

zákon č. 64/1931 Sb.), která spojila institut neúčinnosti s odpůrčí žalobou, mu 

věnovala značnou pozornost (jak ostatně vyplývá již z jejího názvu), a to zcela 

důvodně, protože efektivnost každého konkursu spočívala do značné míry na tom, 

jak dalece se podařilo odporovat dlužníkovým úkonům, jimiž zkracoval věřitele.“11 

Nutno podotknout, že tato úprava, alespoň co se týče odpůrčího práva, silně 

vycházela z původní úpravy rakouské. Její význam byl v této oblasti zejména 

sjednocující. Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi do té doby mimokonkursní 

odpůrčí právo vůbec upraveno nebylo.12 Kvalitu tohoto zákona ukazuje i fakt, že 

na jeho základech stojí současný insolvenční zákon č. 182/2006.13 

KVOŘ byl zrušen tzv. „středním občanským zákoníkem“ a novým občanským 

soudním řádem, jež byly výsledkem tzv. „právnické dvouletky“14 (zákony č. 

141/1950 Sb. a č. 142/1950 Sb.). Úprava neplatnosti a odporovatelnosti byla 

značně zkrácena a zestručněna. 

Střední občanský zákoník byl pak nahrazen občanským zákoníkem č. 40/1964 

Sb. (s rozsáhlými úpravami platný až do r. 2013), který odporovatelnost vyřadil 

úplně, s odůvodněním: „Pokud by šlo o úkony (…) jimiž má být někdo neoprávněně 

zvýhodněn nebo znevýhodněn, při nichž aplikace dosavadních předpisů o 

odporovatelnosti přicházela nejčastěji v úvahu, je třeba považovat tyto úkony za 

neplatné, neboť se příčí zájmům společnosti.“15 Odporovatelnost se tedy zařadila 

pod neplatnost, a až do r. 1991 z československého práva zmizela. Celé úpadkové 

právo ale přestalo existovat už zrušením KVOŘ v r. 1950 zákonem č. 142/1950 

Sb. V plánovaném hospodářství by ostatně žádný význam nemělo. 

                                                           
 
11 Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb., s. 206-207. 
12 VOSKA, Jaroslav. Konkursní vyrovnací a odpůrčí řády. Praha: práv. knihkupectví a nakl. Linhart a 
Pekárek 1931, s. 169. 
13 Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb., s. 207. 
14 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, s. 518. 
15 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/1964 Sb. 
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2.4 Zákon o konkursu a vyrovnání 

V porevoluční době se v rámci obnovy soukromého práva dostala 

odporovatelnost opět do právního řádu, a to jak novelou č. 509/1991 Sb., která 

se týkala občanského zákoníku a přinesla nový § 42a (upravující odporovatelnost 

až do 31. 12. 2013), tak zákonem č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání (ZKV). 

Odporovatelnost v něm byla upravena téměř stejně jako v OZ. To se změnilo 

novelou ZKV č. 94/1996 Sb., přinášející do ZKV pravidlo zákonné (automatické) 

neúčinnosti. Ačkoliv v § 16 ZKV zůstala odporovatelnost zachována (použila se 

úprava OZ s mírnými rozšířeními), neúčinnost ze zákonem (§ 15) stanovených 

důvodů, která nastávala ex lege, se stala těžištěm úpravy této oblasti až do přijetí 

InsZ. Potřebu této změny vysvětluje důvodová zpráva: „Nedostatkem 

odporovatelnosti je, že ve většině případů musí být prokázán dlužníkův úmysl 

zkrátit věřitele a vědomí druhé strany o něm, což vede ke komplikovaným a 

zdlouhavým sporům.“16 Stav, kdy se stávají vymezené typy dlužníkových jednání 

ex lege neúčinnými, pokud byly učiněny méně než 6 měsíců před podáním 

návrhu na prohlášení konkursu,17 však rozhodně nelze označit za ideální. ZKV je 

ale vhodné posuzovat v souvislosti s dobou, kdy vznikl, a ve které bylo nutné v co 

nejkratší době změnit či rovnou vytvořit obrovské množství právních předpisů, a 

zároveň chyběly zkušenosti s používáním úpadkového práva. 

2.5 Insolvenční zákon 

Přelomem (nejen) v oblasti neúčinnosti je Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. 

Oproti ZKV opouští systém ex lege neúčinnosti vyjmenovaných dlužníkových 

úkonů a vrací se k neúčinnosti založené odporovatelností. Některá ustanovení ale 

přesto ještě obsahují neúčinnost ex lege, i když i to bylo v poslední době omezeno 

na minimum. K tomu se blíže dostanu v kapitole 4.1.3. InsZ navazuje na KVOŘ, 

samozřejmě ale respektuje obrovský vývoj a změny v ekonomice, a tudíž i 

v (úpadkovém) právu, kterými ve 20. století svět prošel. Inspiraci proto hledá i 

                                                           
 
16 Důvodová zpráva k zákonu č. 94/1996 Sb. 
17 § 15 (1) ZKV. 
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v mezinárodních úpadkových pravidlech UNCITRAL18 a v platných zahraničních 

úpravách.19 

2.6 Vývoj neplatnosti 

Úprava neplatnosti právních úkonů,20 tak jak ji zná občanské právo, není těžištěm 

této práce, a proto nebudu popisovat její vývoj v dějinách práva. Zaměřením této 

práce je zejména neplatnost a neúčinnost vztahující se k insolvenčnímu řízení, a 

to zvláštní úpravu neplatnosti právního jednání v historii zpravidla nemělo, a 

v takovém případě se používala příslušná pravidla občanského práva. 

Změnou je v tomto ohledu InsZ, který používá úpravu z OZ, ale v mnoha směrech 

její používání modifikuje. 

  

                                                           
 
18 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law. UNCITRAL [online]. 2004 [cit. 2014-03-31]. Dostupné 
z: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency.html 
19 RICHTER, Tomáš: Insolvenční zákon: od vládního návrhu k vyhlášenému znění, Právní rozhledy 
21/2006, s. 765 
20 Tedy stanovení, které materiální a formální vady mají za následek relativní či absolutní neplatnost 
právního úkonu. 
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3 Neplatnost a neúčinnost právního jednání 

v občanském právu 

Vzhledem k tomu, že OZ přinesl velkou změnu v pojetí právního jednání, které OZ 

1964 označoval za právní úkon,21 před výkladem neplatnosti a neúčinnosti 

krátce popíši koncepci právního jednání v OZ. 

3.1 Právní jednání v OZ 

OZ právní jednání přímo nedefinuje, jen stanovuje, že: „Právní jednání vyvolává 

právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze 

zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.“ Právně jednat lze jak 

konáním, tak opomenutím. Právní jednání se posuzuje podle svého skutečného 

obsahu, a v případě pochyb se vykládá dle skutečného úmyslu jednajícího.22 

Nově zavádí OZ tzv. zdánlivá právní jednání, a to v případě, že chybí vůle či projev 

vůle jednající osoby nebo vážnost této vůle. Zdánlivá jsou i ta jednání, jejichž 

obsah nelze výkladem určit. Ke zdánlivým jednáním se vůbec nepřihlíží.23 Dle OZ 

z roku 1964 by ale výše uvedené vady vůle vedly zpravidla k absolutní 

neplatnosti takového úkonu.24 Zároveň ale OZ dává možnost zdánlivá právní 

jednání dodatečně zhojit dohodou stran. V takovém případě se na situaci pohlíží, 

jako by právní jednání bylo od počátku platné.25 

3.2 Neplatnost 

Neplatnost nastává u právního jednání, které je stižené vadami. Vady mohou být 

obsahového charakteru (§ 580), vůle (§ 581, 583-585) nebo formy (§ 582). 

Pokud neplatnost u právního jednání nastane, nemá jednání žádné právní 

                                                           
 
21 Tyto dva pojmy se ale nepřekrývají beze zbytku, viz § 34 a násl. OZ 1964 a § 545a násl. OZ. 
22 § 545, 546, 555 a 556 OZ. 
23 § 551, 552, 553 a 554 OZ. 
24 § 37 OZ 1964. 
25 § 553(2) OZ. 
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následky, a to s působností ex tunc.26 Vady obsahu se týkají rozporu s dobrými 

mravy nebo se zákonem, a zahrnují i případ od počátku nemožného plnění. Za 

vady vůle považujeme jednání nesvéprávné osoby; osoby, již duševní porucha 

brání právně jednat; a jednání v omylu. Vady formy zahrnují rozpory jednak 

s formou ujednanou stranami, jednak s formou předepsanou zákonem. 

Dle důvodové zprávy k OZ je: „V povaze soukromého práva a charakteru 

občanských vztahů hledat důvody spíše pro platnost než pro neplatnost právního 

jednání.“27 Tím se odlišuje OZ od OZ 1964, je ale v souladu s judikáty Ústavního 

soudu, který mj. judikoval: „Základním principem výkladu smluv je priorita 

výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy, před takovým výkladem, který 

neplatnost smlouvy zakládá, jsou-li možné oba výklady. Je tak vyjádřen a 

podporován princip autonomie smluvních stran, povaha soukromého práva a s 

tím spojená společenská a hospodářská funkce smlouvy. Není ústavně konformní 

a je v rozporu s principy právního státu taková praxe, kdy obecné soudy 

upřednostňují výklad vedoucí k neplatnosti smlouvy před výkladem neplatnost 

smlouvy nezakládajícím.“28 

Vyjádřením té samé zásady je i přístup, dle kterého OZ upřednostňuje neplatnost 

relativní před absolutní (opět na rozdíl od OZ 1964, kde § 40a taxativně jmenoval 

ustanovení zákona, kde se jedná o neplatnost relativní). Bezouška (lakonicky) 

konstatuje, že: „Tam, kde OZ stanovuje neplatnost, se tedy jedná vždy o neplatnost 

relativní, pokud nejde o vymezené případy, které obsahuje § 588.“29 Posouzení 

vymezených případů ovšem není jednoduché. Zákon totiž neříká explicitně pro 

každé ustanovení, zda se jedná o neplatnost absolutní či relativní, ale stanovuje 

určitá kritéria, jejichž splnění se posuzuje. O relativní neplatnost se jedná v 

případě, kdy je chráněn zájem určité osoby. (Jedině ta pak může námitku 

neplatnosti vznést. Nenamítne-li ji, jednání se považuje za platné (§ 586(2))). Pro 

absolutní neplatnost („soud přihlédne i bez návrhu“30) zákon stanoví tři důvody: 

a) Zjevný rozpor s dobrými mravy – pokud by rozpor s dobrými mravy nebyl 

                                                           
 
26 ŠVESTKA, Jiří / [et al.]. Občanský zákoník: komentář. Svazek 1 (§ 1 až 654). Vyd. 1. Praha: Wolters 
Kluwer, 2014, s. 1439. 
27 Důvodová zpráva k zák. č. 89/2012 Sb. (konsolidované znění), s. 140. 
28 Nález Ústavního soudu I. ÚS 625/03. 
29 BEZOUŠKA, Petr, PIECHOWICZOVÁ Lucie. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. Olomouc: 
ANAG, 2013, s. 91. 
30 § 588 OZ. 
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zjevný, půjde o neplatnost relativní. 

b) Rozpor se zákonem, pokud je zároveň narušen veřejný pořádek – zde je třeba 

zkoumat, zda vůbec smysl porušeného zákonného ustanovení vyžaduje, aby 

takové jednání bylo neplatné, a navíc musí být dotčené pravidlo dostatečně 

významné na to, aby došlo k narušení veřejného pořádku. Pokud není, jde o 

neplatnost relativní. Nevyžaduje-li ale smysl porušeného ustanovení, aby jednání, 

které je s ním v rozporu, bylo neplatné, dané jednání bude platné. 

c) Zavazuje-li právní jednání k plnění od počátku nemožnému – pokud by šlo o 

nemožnost následnou, dojde k zániku závazku. Nezáleží na tom, zda je plnění 

nemožné právně či fakticky. 

OZ, stejně jako OZ 1964, umožňuje i částečnou neplatnost, lze-li neplatnou část 

od platného zbytku oddělit (§ 576).31 

3.3 Relativní neúčinnost 

Pojem relativní neúčinnosti znamená, že právní jednání, které je v rozporu se 

zákonem, nepůsobí vůči určitým chráněným osobám (věřitelům) zamýšlené 

právní následky – je vůči nim neúčinné. 

Účelem relativní neúčinnosti je zabránit jednání dlužníka, který zkracuje 

uspokojení vykonatelné pohledávky věřitele. Na platnost případná neúčinnost 

ale nemá žádný vliv – jednání je dále platné, a vůči dalším subjektům může mít 

účinky – ovšem nemá je vůči věřiteli. 

Pojem relativní neúčinnost v OZ (§ 589 – 599) nahradil pojem odporovatelnost 

v OZ 1964. Jedná se o shodný institut, i když jeho znění prošlo podstatnými 

změnami. Ke změně pojmu dle Důvodové zprávy k OZ došlo proto, že 

odporovatelnost je procesním institutem, zatímco neúčinnost je institutem práva 

hmotného.32 Část literatury33 toto vysvětlení přejímá, část se k němu nevyjadřuje. 

Na problematiku má jiný názor např. Z. Pulkrábek, když říká: „Má-li 

hmotněprávní povahu relativní neúčinnost jakožto právní následek, má ji i jednání 

věřitele k tomuto následku směřující (odpor, odpůrčí žaloba), a stejně tak tomu 

                                                           
 
31 DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné. 1. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 
s. 190-191. 
32 Důvodová zpráva k zák. č. 89/2012 Sb. (konsolidované znění), s. 142-143. 
33 HURDÍK, Jan a kol. Občanské právo hmotné: obecná část, absolutní majetková práva. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 184. 
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odpovídající vlastnost právního jednání (odporovatelnost). To, že se odpor 

uplatňuje žalobou, z něj procesní pojem nečiní. Odpor není totéž co žaloba, kterou 

se uplatňuje, není druhem žaloby, tak jako jím nejsou např. reivindikace, žaloba o 

přivolení k výpovědi z nájmu bytu či žaloba, aby bylo manželství prohlášeno za 

neplatné. Jsou to pojmy, které nevypovídají o procesu, nýbrž o realizaci hmotného 

práva.“34 Tento spor je spíše teoretického charakteru, dobře ale odráží nejasnosti 

v používání této terminologie. V následujícím výkladu se držím toho, že 

odporovatelné je právní jednání, vůči němuž lze uplatnit odpůrčí žalobu, zatímco 

neúčinné jednání se zakládá rozhodnutím soudu o této žalobě. 

Odporovat lze jednáním, která jsou taxativně vymezena v § 590 – 592. Jednotícím 

znakem první skupiny jednání (§ 590 (1) c)) je dlužníkův úmysl zkrátit své 

věřitele. Nutnost, resp. předpoklad vědomosti druhé strany o takovém úmyslu se 

liší dle jednotlivých skutkových podstat. Dalším důvodem může být mrhání 

majetkem (§ 590 (2)). Odporovat lze i případům, kdy dlužník pozbyl majetková 

práva díky opomenutí (§ 592).35 Všechny tyto případy mají společné, že došlo ke 

zkrácení věřitele (k tomuto pojmu dále v kapitole 3.3.1). 

Odpůrčí právo má věřitel i u bezúplatného právního jednání dlužníka. V tomto 

případě věřiteli situaci usnadňuje i fakt, že není třeba dokazovat dlužníkův 

úmysl. Dlužník má možnost vyvinit se, splňuje-li jeho jednání jeden z taxativně 

vyjmenovaných důvodů liberace (příležitostné dary, plnění na základě zákona, 

přiměřené věnování na veřejně prospěšný účel, plnění, kterým bylo vyhověno 

mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti).36 Literatura k OZ se k výkladu 

těchto pojmů zatím nevyjádřila. Domnívám se, že lze analogicky použít výklad k 

§ 240 InsZ, neboť obsahuje podobné liberační důvody pro podobný typ 

odporovatelného jednání. Za plnění na základě zákona lze tedy považovat jak 

plnění veřejnoprávního (celní, daňové, pojistné), tak soukromoprávního 

charakteru (typicky výživné).37 Plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku 

nebo ohledům slušnosti, bude muset soud posoudit individuálně, s přihlédnutím 

                                                           
 
34 PULKRÁBEK, Zdeněk: Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového občanského 
zákoníku, Právní rozhledy 11/2013, s. 381. 
35 DVOŘÁK, J.: s. 198 -199. 
36 § 591 OZ. 
37 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 
srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2013, s. 175. 
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ke specifickým okolnostem.38 Přiměřenost daru na veřejně prospěšný účel by 

mohla být posouzena jak z pohledu dlužníkových majetkových poměrů, tak, 

domnívám se, z pohledu vztahu dlužníka ke konkrétnímu veřejně prospěšnému 

účelu, resp. subjektu, který takové plnění obdrží. 

3.3.1 Otázka používání dosavadní judikatury a literatury 

Přestože smyslem této práce není komparace (a tedy ani smyslem této kapitoly 

není komparace OZ a OZ 1964), posouzení vztahu relativní neúčinnosti dle OZ a 

odporovatelnosti dle OZ 1964 může mít zásadní význam. Důsledek uvážení, zda 

se přikloníme k názoru, že k příliš velkým změnám v tomto institutu nedošlo,39 

nebo došlo ke změnám koncepčním,40 totiž silně ovlivňuje naše možnosti při 

práci s judikaturou týkající se OZ 1964. Považujeme-li změny za koncepční, a 

tudíž OZ vycházející ze zcela jiných principů než úprava minulá, starší judikaturu 

budeme používat velmi omezeně. Je-li ale pravda, že došlo ke změnám spíše 

kosmetickým než zásadním, stará judikatura nám musí být významným 

vodítkem. 

Otázkou ale je, zda v oblasti odpůrčího zpráva vůbec koncepční změna může 

nastat. Jinak řečeno, zda není jeho základní podstata (možnost věřitele dovolávat 

se neúčinnosti dlužníkova jednání, které věřitele zkracuje) tak jasná a tak úzce 

vymezená, že by jakákoli její změna de facto změnila tento institut v něco zcela 

jiného. Jinými slovy, zda i změny v odpůrčím právu považované za koncepční 

nejsou ve skutečnosti změnami kosmetickými, lépe řečeno parametrickými. 

To by znamenalo, že alespoň část judikatury a literatury stojí na základním 

principu tohoto institutu a může být, samozřejmě s jistou opatrností, používána i 

po změnách libovolně velkého rozsahu, nenabourají-li samou podstatu odpůrčího 

práva. 

                                                           
 
38 MARŠÍKOVÁ, Jolana 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. Praha: Leges, 
2011, S. 386. 
39 ŠVESTKA, J. (v době odevzdání práce jediný z „velkých komentářů“, který byl vydán) používá bez 
dalšího vysvětlení starou judikaturu, z čehož usuzuji, že dle jeho názoru změny v institutu 
odporovatelnosti nejsou zcela zásadní. Explicitně je tento názor vyjádřen v ŘEHÁČEK, Oldřich, VRBA, 
Milan: Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského zákoníku, Právní rozhledy 
21/2013, s. 747. 
40 PULKRÁBEK, Zdeněk: Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového občanského 
zákoníku, Právní rozhledy 11/2013, s. 381. 
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Faktem také je, že OZ v některých oblastech promítá do textu i judikaturu 

dosavadní, a proto s ní těžko může být zcela v rozporu. 

Ať tak či tak, asi nakonec nezbývá než obezřetně zkoumat každý jednotlivý 

judikát předtím, než ho použijeme při výkladu, a to do doby, než bude věc 

vyjasněna novou judikaturou vyšších soudů. Takto v práci dále postupuji. 

3.3.2 Zkrácení 

Základním pojmem, s kterým zákonem pracuje, je pojem zkrácení věřitele. 

Zkrácení věřitele je nutnou podmínkou pro podání odpůrčí žaloby, výklad pojmu 

je tedy klíčový. Názory na něj však zdaleka jednotné nejsou. 

Švestka říká, že napadnout nelze jednání, která „nemají za cíl odstraňování 

majetku.“41 Pod taková jednání však zařazuje například i neprovedené uplatnění 

nároku, změny osobního stavu (uzavření a rozvod manželství) a neuplatnění 

nároku na povinný dědický díl.42 Toto je ale značně diskutabilní přinejmenším u 

neprovedeného uplatnění nároku a spokojení se s menším než povinným 

dědickým dílem. Lze si představit, že taková jednání mohou věřitele zkrátit a 

jednání dlužníka při nich může být úmyslné. Vyloučení takových jednání jako 

neodporovatelných proto může být unáhlené. 

Tento názor podporuje i rozhodnutí NS, které judikovalo „nemožnost odporovat 

procesním úkonům dlužníka majícím za následek výlučně procesní účinky.“43 

Z. Pulkrábek vidí tuto problematiku odlišně. Za zkracující jednání považuje i 

procesní jednání, jsou-li způsobilá zkrátit věřitele. Pulkrábek na příkladech 

dokládá, že i čistě procesními úkony lze ztížit možnost uspokojení věřitele.44 

Právní jednání musí věřitele objektivně zkracovat. Je-li právní jednání „pouze“ 

způsobilé takové zkrácení vyvolat, aniž by k němu fakticky došlo, důvodem 

k odporovatelnosti není.45 

  

                                                           
 
41 ŠVESTKA, J.: s. 1493. 
42 ŠVESTKA, J.: s. 1493. 
43 Rozsudek NS sp. zn. 30 Cdo 2585/2007 (PR 13/2010,  str. 482). 
44 PULKRÁBEK, Zdeněk: Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového občanského 
zákoníku, Právní rozhledy 11/2013, s. 381. 
45 ŘEHÁČEK, Oldřich, VRBA, Milan: Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského 
zákoníku, Právní rozhledy 21/2013, s. 747. 
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3.3.3 Aktivní legitimace 

Aktivně legitimován je věřitel, který má vůči dlužníku vykonatelnou pohledávku. 

Zajímavé je, že náš právní řád setrval u toho, že lze odporovat pouze vykonatelné 

pohledávce (§ 589), tedy takové, jež je opatřena exekučním titulem. Píši setrval, 

ačkoliv § 42 a OZ 1964 hovořil o vymahatelné pohledávce, což ale judikatura i 

literatura konstantně vykládala ve smyslu vykonatelnosti.46 To dle mého názoru 

není úplně na místě. Za prvé to nutí věřitele snažit se, aby se pohledávka stala 

vykonatelnou, a zvyšuje tedy jejich náklady. Též není jasné, na základě čeho 

vůbec takové zvýhodnění existuje – ochranu svých investic do dlužníka si 

zaslouží věřitelé bez ohledu na to, zda jsou jejich pohledávky vykonatelné.47 

Takový výklad zároveň zbavuje odpůrčí žalobu preventivní role, kterou by mohla 

mít.48 

Vykonatelnost se posuzuje v době rozhodování soudu. Při uplatnění žaloby být 

pohledávka ještě vykonatelnou nemusí, nemusí být dokonce ani splatnou.49 

V případě, že se věřitel domáhá vykonatelnosti pohledávky v jiném řízení, řízení 

o odpůrčí žalobě může být do vydání rozhodnutí přerušeno dle § 109(2) c) OSŘ. 

Vykonatelný titul nemusí mít základ v rozhodnutí dle OSŘ, může pocházet i 

z rozhodčího, správního či trestního řízení.50 

3.3.4 Pasivní legitimace 

Žalovaným je subjekt, kterému vznikl prospěch na úkor věřitele. Může jím být i 

jeho dědic, či ten, kdo nabyl jmění při přeměně právnické osoby jako její právní 

nástupce. 

Vůči jinému právnímu nástupci se lze neúčinnosti dovolat jen tehdy, jestliže 

nabyl bezúplatně nebo mu musely být známy okolnosti, pro něž by se věřitel 

mohl dovolat neúčinnosti. V určitých případech lze nad rámec vyjmenovaného 

odporovat vůči dlužníkově osobě blízké.51 

Jak dovodila judikatura, je možné odporovat i právním jednáním jiných osob, 

                                                           
 
46 RICHTER, T.: s. 325. Rozsudek NS sp. zn. 30 Cdo 2684/2007, Rozsudek NS sp. zn. 30 Cdo 794/2006, 
Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2285/2000 (Rc 12/03). 
47 RICHTER, T.: s. 326. 
48 ŠVESTKA, J.: s. 1492. 
49 Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 549/2001, Rozsudek NS sp. zn. 31 Cdo 1704/98 (Rc 27/2000). 
50 ŠVESTKA, J.: s. 1495. 
51 § 594 OZ. 
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např. ručitele.52 Švestka sice píše: „Odpůrčí žalobou lze ale napadnout vždy jen 

právní jednání dlužníka, to je rozdíl oproti právu insolvenčnímu, kde lze 

odporovat i jednání věřitele.“53 Uvedená citace působí vůči judikatuře rozporně 

jen na první pohled. To, že lze odporovat jednání osob, jejichž povinnost je 

akcesorická, můžeme chápat tak, že pojem dlužník v ustanoveních o relativní 

neúčinnosti má širší význam než ve zbytku OZ a zahrnuje tak i zmíněné osoby. 

3.3.5 Důsledky neúčinnosti 

V případě úspěšnosti odpůrčí žaloby prohlásí soud právní jednání za neúčinné. 

Okamžitě se nabízí významná otázka: má takové rozhodnutí povahu deklaratorní 

nebo konstitutivní? Vyskytují se i názory, že deklaratorní.54 Naopak „pro 

konstitutivnost rozhodnutí mluví jak zákonná dikce: „neúčinnost se zakládá 

rozhodnutím soudu“, tak i to, že pokud by právní jednání vůči zkrácenému věřiteli 

nemělo právní účinky ex lege, mohl by ten přímo žalovat na plnění, přičemž zvláštní 

úprava odpůrčí žaloby by byla zcela nadbytečná.“55 Za konstitutivní považuje 

rozhodnutí i učebnicová literatura.56 

Rozhodne-li soud, že je jednání vůči žalobci (věřiteli) relativně neúčinné, má 

věřitel právo na uspokojení z ušlého majetku, případně na odpovídající náhradu 

nebo náhradu škody.57 Této povinnosti se lze zprostit uspokojením věřitelovy 

pohledávky za dlužníkem. Pokud tak žalovaný neučinil a dobrovolně neplnil, lze 

se uspokojit z jeho majetku, který v důsledku neúčinného právního jednání ušel 

z vlastnictví dlužníka. Exekuce bude vedena na základě rozsudku ze sporu 

z odpůrčí žaloby58. Není-li vydání ušlého majetku dobře možné, náleží věřiteli 

odpovídající náhrada (§ 595 (1) OZ). Na tom, jaká náhrada je odpovídající, se ale 

věřitel a žalovaný patrně neshodnou. Protože v exekučním řízení není prostor 

pro provádění dalšího dokazování, věřitel se tak podání nové žaloby, tentokrát 

                                                           
 
52 Rozsudek NS sp. zn. 31 Cdo 870/99 (Rc 52/2000). 
53 ŠVESTKA, J.: s. 1493. 
54 Rozsudek NS sp. zn. 30 Cdo 64/2006 a další in ŘEHÁČEK, Oldřich, VRBA, Milan: Relativní neúčinnost 
právních jednání dle nového občanského zákoníku, Právní rozhledy 21/2013, s. 747. 
55 ŘEHÁČEK, Oldřich, VRBA, Milan: Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského 
zákoníku, Právní rozhledy 21/2013, s. 747. 
56 DVOŘÁK, J.: s. 198. 
57 § 595 a 596 OZ. 
58 Usnesení MS v Praze sp. zn. MSPHAAB 14 Co 51/2009. 
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směřující na plnění, zřejmě nevyhne.59 

3.4 Shrnutí důvodů pro existenci speciální úpravy v InsZ 

a možnosti použití obecné úpravy OZ v insolvenčním 

řízení 

InsZ je vůči OZ lex specialis. InsZ ale pochopitelně upravuje jen tu část materie, 

kde předpisy OZ nejsou pro insolvenční řízení vyhovující, a proto může v určitých 

případech docházet k používání OZ i insolvenčním řízení. 

3.4.1 Neplatnost 

Jak vyplývá z kapitoly 3.2, neexistuje důvod, proč by tato obecná úprava 

neplatnosti nemohla být použita v insolvenčním řízení. Z charakteru 

insolvenčního řízení nijak neplyne, že by nešla použít běžná ustanovení o 

právním jednání, resp. jeho neplatnosti. Nicméně i tak obsahuje InsZ několik 

vlastních pravidel, jejichž porušení sankcionuje neplatností. Procesní stránka 

věci je ale upravena značně odlišně. Tomu se budu podrobně věnovat 

v kapitole 5. 

3.4.2 Neúčinnost 

V případě neúčinnosti právních jednání je situace jiná. Z podstaty insolvenčního 

řízení (jak byla vysvětlena v kapitole 1.1) plyne, že jeho posláním je zejména řešit 

problém společně užívaného zdroje. Je tedy třeba nějak korigovat i jednání 

věřitelů, nejen dlužníka (i to je ale samozřejmě v insolvenčním řízení důležité), 

jako je tomu v obecné úpravě. Vzhledem k tomu, že v insolvenčním řízení z logiky 

věci zpravidla nedojde k plnému uspokojení všech věřitelů, obsahuje úprava 

v InsZ oproti OZ i pravidlo o zákazu zvýhodňování věřitele na úkor ostatních 

věřitelů (i takové jednání je sice jednáním dlužníka, ale může být způsobeno 

tlakem věřitele na dlužníka). Tyto rozdíly jsou příčinou zvláštní úpravy 

neúčinnosti v insolvenčním řízení, kde jsou obecně širší možnosti uplatnění 

odporovatelnosti než v občanskoprávním řízení. 

                                                           
 
59 ŘEHÁČEK, Oldřich, VRBA, Milan: Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského 
zákoníku, Právní rozhledy 21/2013, s. 747. 
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Z uvedeného vyplývá, že možnosti použití obecné úpravy OZ v insolvenčním 

řízení jsou v praxi poměrně omezené. OZ, resp. judikatura a literatura k němu (i 

k OZ 1964), nicméně v některých případech hraje významnou roli při výkladu. To 

komentuji v následující kapitole. 
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4 Důvody neplatnosti a neúčinnosti právního 

jednání v insolvenčním řízení 

Tato kapitola se bude týkat zejména neúčinnosti. Z důvodů zmíněných v kapitole 

3.4.1 je v InsZ upozaděna úprava neplatnosti právního jednání, nicméně i taková 

pravidla InsZ obsahuje, a věnuji se jim v kapitole 4.2. 

4.1 Důvody neúčinnosti právního jednání 

v insolvenčním řízení 

InsZ přinesl změnu v samotném konceptu neúčinnosti právního jednání. Úprava 

v ZKV, jak již bylo popsáno v kapitole 2.4, byla založena na neúčinnosti, která 

nastávala ze zákona. Naproti tomu InsZ je založen na neúčinnosti na základě 

odporovatelnosti. I dále se budu držet používání těchto pojmů dle vysvětlení 

v kap. 3.3 v tom smyslu, že odporovatelnost je možnost uplatnit odpůrčí žalobu 

vůči určitému právnímu jednání, zatímco neúčinnost se zakládá rozhodnutím 

soudu o této žalobě. Pro přehlednost tedy toto pojmové schéma budu používat i 

tam, kde se jej InsZ nedrží. Nejasnost v používání pojmů v InsZ zmiňuje i 

Kotoučová. Sama do něj ale jasno také nevnáší: „Pro účely dalšího výkladu je třeba 

mít na paměti, že InsZ (…) nečiní rozdíl mezi pojmem „odporovatelný právní úkon“ 

(...) a „neúčinný právní úkon“ (...), resp. je v ustanoveních § 235 až 243 InsZ 

používán poměrně nesystematicky pouze termín neúčinný právní úkon.“60 

4.1.1 Význam pravidel o odporovatelnosti v insolvenčním řízení 

Podstata odporovatelnosti v insolvenčním řízení 

Vše, co bylo řečeno o důvodech odporovatelnosti v kapitole 1.2, platí i 

v insolvenčním řízení. V něm se navíc přidává důvod, že zájem jednotlivých 

věřitelů není nejlepší z pohledu celku – může dojít ke zmenšení celkového 

možného uspokojení. Tento důvod vychází z kolektivní podstaty tak, jak byla 

vysvětlena v kapitole 1.1. Proto je možné v insolvenčním řizení odporovat i 

                                                           
 
60 KOTOUČOVÁ, Jiřina a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. 1. 
vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. xxi, s. 505. 
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jednání, které zvýhodňuje jednoho věřitele před ostatními. Nejen paleta jednání, 

kterým se dá v insolvenčním řízení odporovat, ale i možnosti odporování jsou 

v insolvenčním řízení širší. Důvodem je, že jak dlužník, tak věřitelé si uvědomují, 

že jde tzv. „o poslední kolo hry.“61 Dlužníkova motivace zbavit se majetku, 

případně zkrátit věřitele je vyšší, a vzhledem k tomu, že si uvědomuje 

pravděpodobnou ztrátu majetku, může se snížit péče, s kterou o něj pečuje. 

Motivace věřitelů maximalizovat plnění, které získají, se zvyšuje. 

Z těchto důvodů vychází potřeba zvláštní úpravy odporovatelnosti 

v insolvenčním právu. Hodí se dodat, že kdyby insolvenční řízení bylo zahájeno 

v nulovém čase a tzv. „z čista jasna“ (k čemuž v reálném světě těžko může dojít), 

věřitelé by neměli příležitost k pokusu o maximalizaci plnění ze svých 

pohledávek individuální cestou, která vede k destrukci společného zdroje. Ten by 

byl v takovém případě ochráněn pravidly o automatickém moratoriu62 při 

zahájení insolvenčního řízení, a zvláštní pravidla o odporovatelnosti by nebyla 

potřeba. Pro úplnost dodávám, že na motivaci dlužníků zkrátit věřitele by se 

nezměnilo nic, ale tento problém by bylo možno pokrýt pravidly občanského 

práva. 

Střet protichůdných právních principů v institutu odporovatelnosti 

V institutu odporovatelnosti se střetávají protichůdné právní principy. Princip 

kolektivního poměrného uspokojení věřitelů, který je podstatou insolvenčního 

řízení s principem pacta sunt servanda, který je základním právním principem 

soukromého práva, a na němž stojí běžný obchodní styk. Při nastavování pravidel 

pro odporovatelnost je proto důležité postupovat velmi opatrně. Pokud jsou 

příliš mírná, snižují úspěšnost insolvenčního řízení. Jsou-li příliš tvrdá, mohou 

zachytit i zcela legitimní transakce vzniklé před zahájením insolvenčního řízení. 

To snižuje právní jistotu a zvyšuje transakční náklady v ekonomice (při uzavírání 

smluv musí strany s touto možností počítat a tím: 1) zvyšují vlastní náklady na 

monitorování dlužníka, 2) potenciální ztráta vzniklá úpadkem protistrany se 

v důsledku možného zachycení legitimních transakcí příliš přísnými pravidly o 

                                                           
 
61 JACKSON, Thomas H. The logic and limits of bankruptcy law. Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, viii, s. 11. in RICHTER, T.: s. 33. 
62 § 109 InsZ. 
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odporovatelnosti zvýší, což je nutné ve zvýšené míře promítnout i do ostatních 

transakcí).63 

4.1.2 Neúčinnost na základě odporovatelnosti 

V § 235 InsZ obecně definuje odporovatelná právní jednání (do nichž zahrnuje i 

opomenutí) jako taková, „kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů 

nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných.“ Na rozdíl od občanského práva 

se z podstaty řízení neuplatní zásada, dle které žaloba nemůže být úspěšná tam, 

kde k uspokojení pohledávky žalujícího věřitele lze použít jiný dlužníkův 

majetek.64 

Vztah § 235 a jednotlivých „skutkových podstat“, uvedených v § 240 - 

242 

Koncepce InsZ je taková, že § 235 obecně definuje odporovatelné jednání a 

§ 240-242 obsahují jednotlivé „skutkové podstaty“. Tím vyvstává zajímavá 

otázka: musí odporovatelné právní jednání splňovat obecnou definici § 235 a 

zároveň jednu ze skutkových podstat? Případ, kdy bude naplněna jedna ze 

skutkových podstat, ale nebude naplněna obecná definice vzhledem k dikci 

jednotlivých ustanovení, nemůže nastat. Problém nastává, pokud jednání splňuje 

obecnou definici (tj. došlo ke zkrácení věřitele), ale nesplňuje žádnou ze 

skutkových podstat. Je potom odporovatelné? K tomu existují protichůdné 

názory: Maršíková se kloní spíše k závěru, že ustanovení § 240-242 jsou 

demonstrativním výčtem jednání, jež lze napadat, a to zejména proto, že InsZ i na 

jiných místech stanovuje, že je určité jednání neúčinné (§ 248 (2), (3) – 

neúčinnost zajištění na majetkové podstatě, došlo-li ke vzniku až po zahájení 

insolvenčního řízení; § 246 (2) – neúčinnost jednání dlužníka týkajícího se 

majetkové podstaty v konkursu). Demonstrativní výčet, ale s jinými argumenty 

razí i významná část judikatury. Za jednání, jimž lze odporovat, protože naplňují 

obecnou definici, ale ne žádnou ze skutkových podstat, považují například 

jednání vedoucí k bezdůvodnému obohacení nebo některá započtení 

                                                           
 
63 RICHTER, Tomáš: Insolvenční zákon: od vládního návrhu k vyhlášenému znění, Právní rozhledy 
21/2006, s. 765 
64 MARŠÍKOVÁ, J.: s. 366. 
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pohledávek.65 Myslím si, že v tomto případě jde spíše o pojmové nedorozumění – 

tato jednání lze zahrnout i pod některou ze skutkových podstat v §240-242, 

například kvůli zvýhodnění věřitele. 

Naproti tomu Kozák píše: „ (...) musí být naplněna jak obecná definice, tak 

současně jedna ze skutkových podstat v § 240-242“. Tento závěr bohužel ale nijak 

neodůvodňuje.66 Další komentáře67 se k problému nevyjadřují. Richter se 

problému věnuje šířeji. § 235 považuje za uvozující ustanovení, které samo o 

sobě nestačí k odporovatelnosti. Nutné je naplnit jednu ze skutkových podstat. 

Důvodem pro zaujetí tohoto názoru je pro něj zejména případný rozpor 

s principem pacta sunt servanda, jakož i zásada, že insolvenční řízení se nedotýká 

práv věřitelů nabytých v dobré víře před zahájením řízení, nestanoví-li zákon 

jinak.68 69 S tímto názorem souhlasím. Opřít by ho šlo i o argumenty technické – 

např. není jasné, v jak dlouhé době před zahájením insolvenčního řízení by mohlo 

být učiněno potenciálně odporovatelné právní jednání, které naplňuje pouze 

§ 235(1), vzhledem k tomu, že jednotlivé skutkové podstaty stanovují lhůty 

odlišné a jiné InsZ neuvádí. 

Tento spor byl vyřešen novelou InsZ k 1. 1. 2014, provedenou zákonem 

č. 294/2013 Sb. Ta změnila § 235 (2) InsZ, který nyní explicitně říká, že 

rozhodnutím soudu o odpůrčí žalobě se zakládá neúčinnost všech jednání, která 

tento zákon považuje za neúčinná, není-li stanoveno jinak. Zahrnuje tedy i 

§ 111 (1) a 248 (2) (a další – viz kapitolu 4.1.3). § 246(2) je právě výjimkou – 

nově říká, že § 235 se nepoužije. Tím zákonodárce potvrdil názor Maršíkové, ale 

jen potud, že proti jednáním, která jmenuje, se použije odpůrčí žaloba. Nic to ale 

nemění na faktu, že výčet je dále taxativní, nikoliv demonstrativní, protože 

připouští neúčinnost pouze u jednání, o kterých to stanoví zákon. Navíc se 

                                                           
 
65 Např. Usnesení VS v Olomouci 12 Cmo 1/2013, Rozsudek KS v Ostravě sp. zn. 14 ICm 2068/2010, 
Rozsudek KS v Ostravě sp. zn. 36 ICm 2050/2010, Rozsudek VS v Praze č. j. 15 Cmo 72/2010. 
66 KOZÁK, Jan / [et al.]. Insolvenční zákon a předpisy související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém 
řízení: komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, xxiii, 1246 s. Komentáře 
Wolters Kluwer. ISBN 978-807-3572-433. 
67 KOTOUČOVÁ, J.; ZELENKA, Jaroslav a kol. Insolvenční zákon: (zákon č. 182/2006 Sb., ve znění zákona 
č. 312/2006 Sb., č. 108/2007 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 362/2007 Sb.): poznámkové vydání s důvodovou 
zprávou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008. 
796 s. 
68 §5 c) InsZ. 
69 RICHTER, T.: s. 333. 
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domnívám, že zařazení zmiňovaných jednání do stejné skupiny jako § 240-242 je 

problematické, neboť nemusí naplňovat dikci § 235. Proto o nich pojednávám 

v kapitole o neúčinnosti „ze zákona“ i přesto, že se jejich neúčinnost uplatňuje 

odpůrčí žalobou. 

Společné znaky „skutkových podstat“ 

Díky tomu, že se jednání popsaná v § 240 – 242 částečně překrývají, a navíc 

existuje obecná skutková podstata (respektive uvozující ustanovení) v § 235, lze 

abstrahovat určité společné znaky, které musejí být naplněny při každém 

odporovatelném jednání. Ty, společně s judikaturou, poskytují komplexní pohled 

na problematiku odporovatelnosti v insolvenčním řízení. 

Právní jednání 

Odporovatelnost připadá v úvahu jen tam, kde bylo právně jednáno. Na právní 

jednání se pohlíží ve světle § 545 a násl. OZ, které popisují právní jednání (na 

rozdíl od OZ 1964 ho nedefinují). K tomu InsZ v § 235 dodává, že za právní 

jednání se považuje též opomenutí. To samé ale konstatuje i § 546 OZ. Toto 

zdvojení vzniklo tím, že OZ upravuje právní jednání mírně odlišně (šířeji) než OZ 

1964 a jedním z rozdílů je i možnost právně jednat nejen konáním, ale i 

opomenutím. Jediná nejasnost tedy zůstává ohledně toho, proč zákonodárce 

nepozměnil toto ustanovení v rámci novely 294/2013, která mj. přizpůsobila 

InsZ novému OZ. 

Jak vyplývá z konstantní judikatury,70 a zároveň i z dikce InsZ71, odporovat lze jen 

platnému právnímu jednání. To je logické – podstata neúčinného jednání spočívá 

v tom, že jednání je dále považováno za platné, vzhledem k omezenému okruhu 

subjektů (věřitelé, příp. insolvenční správce, 3. osoba - žalovaný), ale nenastávají 

zamýšlené právní účinky. Neplatnému právnímu jednání tedy není proč 

odporovat – nemá účinky vůči nikomu a pochopitelně tedy ani vůči zmíněným 

                                                           
 
70 Např. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1811/2000, Rozsudek NS sp. zn. 30 Cdo 1262/2002, Rozsudek NS 
sp. zn. 30 Cdo 2432/2007, Rozsudek NS sp. zn. 30 Cdo 2709/2007. Všechny uvedené ale čerpají z 
Rozsudku NS sp. zn. 31 Cdo 417/99, uveřejněném v časopise Soudní judikatura pod č. 104, ročník 
2000. 
71 § 234 InsZ: „Byla-li zjištěna neplatnost právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka, 
který lze současně považovat za neúčinný, postupuje se podle § 233.“ Tj. podle ustanovení o 
neplatnosti. 
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subjektům. Doposud jsme hovořili o absolutně neplatných právních jednáních. 

U relativně neplatných jednání by mohla být situace jiná – jsou považována za 

platná až do doby, kdy je vznesena námitka neplatnosti. Judikát NS, z kterého 

další judikatura v této oblasti vychází, říká: „V případě, že právní úkon je neplatný 

(ať absolutně nebo relativně), jeho právní účinky vůbec nenastávají; na právní 

vztahy se hledí stejně, jako by vůbec nebyl učiněn. U právního úkonu, který je 

neplatný, nelze vyslovit jeho odporovatelnost; neplatnost právního úkonu má 

přednost před jeho odporovatelností a odporovat lze jen platnému právnímu 

úkonu.“ 72 Odůvodnění dále nerozebírá, z jakých důvodů se tento pohled vztahuje 

i na relativně neplatná právní jednání. S tímto názorem NS si v kontextu nového 

soukromého práva dovoluji nesouhlasit. Důvodem, proč dle NS nelze neplatnému 

jednání odporovat je to, že jeho účinky vůbec nenastávají. Relativně neplatné 

jednání ale přece účinky má – do doby, než je námitka neplatnosti vznesena. Můj 

nesouhlas se tedy týká té části, kdy NS své jinak správné odůvodnění rozšiřuje i 

na relativní neplatnost. Toto rozhodnutí vzniklo v době, kdy byla relativně 

neplatná jednání vyjmenována v jediném § OZ 1964.73 Rozšíření uvedeného 

závěru na relativně neplatná jednání proto nemělo tak významné dopady jako 

dnes, jak lze vidět dále. 

Právě tím, že OZ jasně upřednostňuje relativní neplatnost před absolutní, 

respektive platnost před neplatností obecně (viz kapitolu 3.2), se tato otázka 

stává zajímavou. Tam, kde dle OZ 1964 mohlo být jednání považováno za 

absolutně neplatné a nebylo mu proto možno odporovat, bude často to samé 

jednání považováno za relativně neplatné. A nebyla-li vznesena námitka 

neplatnosti, a tedy považuje se zatím za platné (§ 586 (2) OZ), bude mu možné 

buď odporovat, nebo namítat neplatnost. Výběr se pravděpodobně bude lišit dle 

jednotlivých případů (k tomu se dostanu v kapitole 5). Toto se typicky týká 

neplatnosti pro rozpor se zákonem, která byla dle OZ 1964 absolutní. OZ to ale 

řeší jinak. Má-li takové ustanovení za cíl ochranu zájmu určité osoby, jde o 

relativní neplatnost (§ 586 (1)). O absolutní (§ 588 OZ) by se jednalo v případě, 

kdy je chráněn veřejný pořádek. Jako příklad ustanovení InsZ, kde tato situace 

(tedy jednání, která byla dříve neplatná absolutně, budou v souvislosti s novým 
                                                           
 
72 Rozsudek NS 31 Cdo 417/99, uveřejněný v časopise Soudní judikatura pod č. 104, ročník 2000. 
73 § 40a OZ 1964. 
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OZ neplatná jen relativně) nově vyvstává, lze uvést § 242 – úmyslně zkracující 

právní jednání. K tomu se dostanu blíže v příslušné kapitole. V této úvaze jsem 

používal i literaturu a judikaturu k občanskému právu. Domnívám se, že zde je 

úprava tak podobná, že lze tyto prameny použít i pro výklad InsZ. 

Zkrácení věřitele 

Další nutnou podmínkou pro odporovatelnost je zkrácení možnosti uspokojení 

věřitele. § 235 říká: „ (...) kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitele 

nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných.“ Zákonodárce se rozhodl vyjádřit 

možnost odporovat právnímu jednání, které zvýhodňuje jednoho věřitele oproti 

ostatním, pro větší přehlednost explicitně. I kdyby tomu tak nebylo, zřejmě by se 

dalo argumentovat jazykovým výkladem v tom smyslu, že zkrácení možnosti 

uspokojení věřitelů zahrnuje i zvýhodňující jednání, neboť ke zkrácení 

minimálně některých věřitelů musí dojít. 

Povšimněme si rozdílu mezi dikcí OZ, který říká: „zkracuje-li jednání uspokojení 

věřitele“ a InsZ: „zkracuje možnost uspokojení věřitelů“. Z této rozdílné dikce 

usuzuji, že účelem pravidla v InsZ je zachytit širší okruh jednání než v OZ, což je 

vyjádřením jednoho z rozdílů mezi úpravou InsZ a OZ, jak bylo zmíněno výše. 

Pojem zkrácení a jeho výklad je opět základním kamenem odporovatelnosti. 

Vzhledem k právě zmíněnému je otázkou, nakolik lze používat judikaturu, která 

se týká odporovatelnosti v občanském právu. Argumentem pro používání je i 

fakt, že tak činí, pravděpodobně kvůli nedostatku insolvenční judikatury, i 

literatura.74 Teleologický výklad75 by dle mého názoru dovoloval použít takovou 

judikaturu, která spíše rozšiřuje okruh jednání, která mohou být odporovatelná, 

čehož se dále držím. 

Jak již bylo zmíněno, na problematiku zkrácení existují v zásadě dva protichůdné 

pohledy. Podle prvního je zkrácením věřitele stav, kdy došlo ke zmenšení 

dlužníkova majetku. Podle druhého zkrácení nespočívá jen ve zmaření věřitelova 

exekučního uspokojení, nýbrž i v jeho ztížení či oddálení. Tento výklad zastává i 

                                                           
 
74 Komentáře KOTOUČOVÁ, J., MARŠÍKOVÁ, J., ZELENKA, J. 
75 Teleologický výklad je nově zakotven v OZ v § 2 a je jedním z podstatných prvků nového 
soukromého, a tedy i insolvenčního práva. Veškeré pochybnosti rozptyluje § 3030 OZ - ustanovení 
hlavy I OZ se použijí, i když se postupuje podle starých předpisů. Tím je vyjádřen zásadní význam 
těchto ustanovení. 
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Pulkrábek,76 kdy argumentuje ve prospěch širokého pojetí odporovatelných 

právních jednání, a tedy ve prospěch věřitelů. Za taková jednání považuje i 

procesní jednání, jsou-li způsobilá zkrátit věřitele. Proti tomu stojí rozhodnutí 

NS, které judikovalo „nemožnost odporovat procesním úkonům dlužníka majícím 

za následek výlučně procesní účinky.“77 Pulkrábek na příkladech dokládá, že i čistě 

procesními úkony lze ztížit možnost uspokojení věřitele. Domnívám se, že zde 

nejde určit správný či špatný výklad, protože šíře odporovatelnosti bývá určena 

na základě protichůdných právních principů, a je tedy do značné míry 

subjektivní. Mně osobně je bližší výklad Pulkrábkův. Zde už se ale dostáváme na 

hranici použitelnosti občanskoprávní judikatury. 

Osoba blízká a osoby tvořící koncern 

Vymezení osoby blízké a osob tvořících koncern též hraje v insolvenčním řízení 

důležitou roli. Jednotlivé skutkové podstaty spojují s osobou blízkou podstatné 

modifikace oproti „běžné“ druhé smluvní straně. Lišit se může délka doby, ve 

které jsou učiněné úkony potenciálně odporovatelné, s osobou blízkou může být 

spojena presumpce znalosti úmyslu a presumpce, že dané jednání bylo učiněno 

v úpadku, případně nastolení fikce, že právní jednání bylo učiněno v úpadku nebo 

k němu vedlo. 

Osoba blízká: 

Kdo je osobou blízkou v první řadě upravuje OZ. Co se fyzický osob týče, je to 

příbuzný v řadě přímé (lhostejno, zda na základě pokrevnosti nebo osvojení ve 

smyslu § 771 OZ), sourozenec, manžel, partner (ve smyslu zákona o 

registrovaném partnerství). Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se 

považují za sobě blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá 

pociťovala jako újmu vlastní. Zákon stanovuje vyvratitelnou právní domněnku, že 

za osoby blízké se považují sešvagřené osoby a osoby, které spolu trvale žijí.78 

OZ upravuje oproti OZ 1964 i podmínky, které stanovují, kdy je za osobu blízkou 

(pro některé majetkové transakce, což zahrnuje i ustanovení o relativní 

                                                           
 
76 PULKRÁBEK, Zdeněk: Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového občanského 
zákoníku, Právní rozhledy 11/2013, s. 381. 
77 Rozsudek NS sp. zn. 30 Cdo 2585/2007. 
78 § 22 (1) OZ. 
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neúčinnosti79 a odporovatelnosti) považována právnická osoba. Tím OZ reaguje 

na judikaturu, která k tomuto tématu vznikla.80 Právnické osoby jsou subjekty, 

které byly vytvořeny lidmi, a jako takové vůli nevytváří samy o sobě, ale jen 

prostřednictvím fyzických osob. Je nepochybné, že mezi právnickými a fyzickými 

osobami vznikají těsné vztahy.81 

To se týká vztahu mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu 

nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na 

základě dohody či jiné skutečnosti.82 Zajímavé je, že OZ převzal judikaturu k OZ 

1964 jen zčásti. Judikatura za osobu blízkou – právnickou osobu považovala i 

„osobu, která je členem nebo zaměstnancem této právnické osoby, popřípadě má-li 

k ní jiný obdobný vztah, a současně, kdyby důvodně pociťovala újmu, kterou utrpěla 

právnická osoba, jako újmu vlastní.“83 Je patrné, že si zákonodárce byl této 

judikatury vědom. V novém předpisu ji ale použil jen do určité míry. Proto se 

domnívám, že v souvislosti s tímto pojmem nejsou možnosti použití starší 

judikatury, která by pojem rozšířila nad rámec OZ, příliš velké, neboť OZ tuto 

judikaturu zohlednil, ale vydal se trochu jiným směrem. Pro účely InsZ tedy 

použijeme jen definici OZ. 

Osoby tvořící koncern:84 

Dosavadní regulace koncernu v ObchZ byla kritizována, proto došlo ke 

koncepčním změnám. 

Koncern je jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení jiné osoby.85 Je 

chápán jako ekonomická jednotka s pevnějším stupněm konzistence než jiná 

podnikatelská seskupení. Řízené osoby jsou podřízeny soudržné politice 

s jednotným hospodářským účelem a případné výhody a nevýhody jsou v rámci 

koncernu vyváženy. Koncern je založen na obligační podstatě, přičemž nezáleží, 

zda vznikl na smluvním základu nebo jednostranným jednáním řídící osoby. 

                                                           
 
79 ŠVESTKA, J.: s. 125. 
80 ŠVESTKA, J.: s. 124; např. Rozsudek KS v Hradci Králové sp. zn. 18 Co 30/2001 (Právní rozhledy 
11/01), Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2192/2001 (R 53/2004). 
81 MARŠÍKOVÁ, J.: s. 386. 
82 § 22 (2) OZ. 
83 Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2192/2001 (R 53/2004). 
84 ŠTENGLOVÁ, Ivana / [et al.]. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. 
Beck, 2013, s. 189. 
85 § 79 ZOK. 
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Řídící osobou může být kdokoliv (tj. fyzická osoba, právnická osoba, stát, 

veřejnoprávní korporace), řízenou osobou může být pouze obchodní korporace. 

§ 240 – Právní jednání bez přiměřeného protiplnění 

První kategorií odporovatelných právních jednání jsou jednání bez přiměřeného 

protiplnění, v zahraniční literatuře nazývané „undervalues“.86 Zařazena jsou 

proto, že jejich prostřednictvím může dojít k výraznému snížení dlužníkova 

majetku, respektive majetku v majetkové podstatě. Tato úvaha vychází z toho, že 

dlužník již nadále není motivován spravovat svůj majetek s řádnou péčí, neboť o 

něj (nebo jeho velkou část) pravděpodobně přijde. Zároveň může toto pravidlo 

pokrýt i některá úmyslná jednání, kterými by chtěl dlužník úmyslně snížit 

možnost uspokojení věřitelů. Je pravda, že taková jednání lze podřadit pod § 242 

(úmyslně zkracující jednání), nicméně nikde není psáno, že právní jednání 

nemůže naplnit znaky více skutkových podstat, a v takovém případě by ve sporu 

dle § 240 bylo postavení žalujícího příznivější, protože není potřeba prokazovat 

dlužníkův úmysl. 

Aby mohlo být právní jednání považováno za odporovatelné, musí být naplněny 

kumulativně tři podmínky, které jsou uvedeny v odstavcích 1, 2 a 3 § 240. 

1. Dlužník se zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, 

jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena dlužníkova plnění. 

2. Právní jednání musí být učiněno v úpadku nebo k němu musí vést. 

3. Právní jednání bylo učiněno v době jednoho roku před zahájením 

insolvenčního řízení nebo tří let, bylo-li učiněno ve prospěch osoby blízké 

nebo osoby tvořící s dlužníkem koncern. 

Ad 1) Při posuzování ekvivalence uvedených plnění se srovnává sjednaná cena 

s cenou obvyklou. InsZ toto uvádí výslovně, a reaguje tak na judikaturu, která 

vznikla k ZKV,87 a která se vypořádala s názorem, že se použije cena určená dle 

předpisů pro oceňování majetku. Cenou obvyklou se dle této judikatury i dle InsZ 

tedy myslí „cena dosažitelná při prodeji stejného nebo obdobného majetku za 

                                                           
 
86 RICHTER, T.: s. 333. 
87 KOTOUČOVÁ, J.: s. 533. Například Rozsudek NS sp. zn. 29 Odo 130/2004 a navazující judikatura 
(Rozsudek NS sp. zn. 28 Cdo 223/2012), která tento názor dále drží. 
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stejných nebo obdobných podmínek v daném místě a čase“.88 V tomto smyslu se 

vyjadřuje i literatura.89 

Ad 2) O jednáních učiněných ve prospěch osoby blízké nebo osoby tvořící 

koncern zákon stanovuje vyvratitelnou právní domněnku, že byla učiněna 

v úpadku. 

Ad 3) Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně 

příslušnému soudu.90 

Zároveň je v § 240 (4) vyjmenován výčet jednání (taxativní), která jednáním bez 

přiměřeného protiplnění nejsou. 

1. Plnění uložená právním předpisem – v úvahu připadají různé druhy 

plnění jak veřejnoprávního (celní, daňové, pojistné), tak 

soukromoprávního (typicky výživné) charakteru.91 

2. Příležitostný dar v přiměřené výši – nutno posuzovat individuálně. 

3. Plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti – jako 2. 

4. Jednání, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně 

předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, nemohla-li osoba, 

v jejíž prospěch bylo jednání učiněno, poznat, že je dlužník v úpadku nebo 

by k němu toto jednání mohlo vést – tuto možnost ale vůbec nemůže 

naplnit osoba blízká a osoba tvořící s dlužníkem koncern. Tzn., stanovuje 

se nevyvratitelná právní domněnka, že taková osoba musí o úpadku nebo 

jeho hrozbě vědět. 

K odporovatelnosti tzv. ekvivalentních plnění 

U této skutkové podstaty se stává významnou i otázka tzv. ekvivalentních plnění. 

Pulkrábek silně kritizuje judikaturu i literaturu, která setrvale potvrzuje 

nemožnost odporovat tzv. ekvivalentním právním jednáním. To jsou jednání, 

jejichž následkem objektivně nedochází ke zmenšení majetku dlužníka, ale pouze 

k nahrazení určitého typu majetku jiným typem. Příznivci tohoto názoru považují 

za zkrácení věřitele pouze takové, kde dojde ke zmenšení dlužníkova majetku. 

Naproti tomu Pulkrábek se domnívá, že: "není významné, zda dlužník věc zcizí za 

                                                           
 
88 Rozsudek NS sp. zn. 29 Odo 130/2004. 
89 KOTOUČOVÁ, J.: s. 533, MARŠÍKOVÁ, J.: s. 385. 
90 § 97 InsZ. 
91 MARŠÍKOVÁ, J.: s. 386. 
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protihodnotu ekvivalentní či nižší, nýbrž to, zda se věřitel na protihodnotě může 

uspokojit stejně dobře jako na zcizené věci."92 Proto považuje za zkracující 

transakce, při nichž je za plnění individuální obdrženo plnění generické, tedy 

typicky např. nemovitost za peníze. Protože peníze lze oproti nemovitosti 

snadněji skrýt, převést, utratit, atd., dojde tak k faktickému zhoršení dobytnosti 

pohledávky, a de facto tedy i ke zhoršení možnosti uspokojení.93 Tato úvaha se 

sice týká zejména občanského práva, v souladu s mým náhledem na používání 

občanskoprávní judikatury výše, ji ale považuji za relevantní i v právu 

insolvenčním, protože § 240 se týká jednání bez přiměřeného protiplnění, což 

může zahrnovat i ekvivalentní právní jednání. 

§ 241 – Zvýhodňující právní jednání 

Jak již bylo výše řečeno, možnost odporovat těmto jednáním je výsledkem snahy 

zabránit věřitelům ve snížení nebo destrukci hodnoty společně užívaného zdroje 

– dlužníkova majetku, a projevem zásady par conditio creditorum, na níž je 

založeno insolvenční řízení. Cizojazyčná literatura tento typ jednání označuje 

jako „preferences (preference law).“94 

Stejně jako v případě jednání dle § 240, k odporovatelnosti musí být naplněno 

kumulativně několik podmínek, které jsou uvedeny v § 241. 

1. Důsledkem právního jednání se dostane některému z věřitelů na úkor 

ostatních vyššího uspokojení, než jaké by mu náleželo v konkursu – je 

otázkou, zda má zvýhodněný věřitel vracet vše nebo jen sumu, o kterou se 

zvýšilo jeho uspokojení oproti konkursu. Maršíková to nechává na uvážení 

insolvenčního správce, případně na správcově domluvě se zvýhodněným 

věřitelem.95 

2. Právní jednání musí být učiněno v úpadku nebo k němu musí vést – u 

osob blízkých a osob tvořících koncern se tento fakt opět presumuje. 

3. Právní jednání bylo učiněno v době jednoho roku před zahájením 

insolvenčního řízení nebo tří let, bylo-li učiněno ve prospěch osoby blízké 

                                                           
 
92 PULKRÁBEK, Zdeněk: Odporovatelnost tzv. ekvivalentních právních úkonů, Právní rozhledy 21/2009, 
s. 753 
93 dtto 
94 JACKSON, T.: s. 125-126. 
95 MARŠÍKOVÁ, J.: s. 391. 
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nebo osoby tvořící s dlužníkem koncern. 

Je uveden demonstrativní („zejména“) výčet jednání, která jsou považována za 

zvýhodňující. Dlužník: 

1. splnil dluh dříve, než se stal splatným. 

2. dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch. - Příkladem 

může být jednání, kterým dlužník jako prodávající nejprve uzavřel 

s věřitelem jako kupujícím kupní smlouvu o prodeji movité věci a 

následně uzavřel s kupujícím dohodu o započtení kupní ceny proti 

pohledávce kupujícího. Tím zkrátil ostatní věřitele, protože za prodaný 

majetek se mu nedostalo žádného skutečného protiplnění, z nějž by se 

mohli ostatní věřitelé uspokojit. 

3. prominul dluh nebo jinak umožnil nesplnění svého práva. 

4. poskytl svůj majetek k zajištění existujícího závazku, ledaže jde o vznik 

zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu zastavené věci hromadné. 

Protože výčet jednání je demonstrativní – za odporovatelná je možné považovat 

jednání, která nejsou v tomto seznamu, ale charakterem odpovídají těmto 

jednáním. V tomto ohledu by mohla být nápomocná judikatura, bohužel ale zatím 

není příliš obsáhlá. 

§ 241 opět uvádí taxativní výčet jednání, která být odporovatelná nemohou. 

1. Zřízení zajištění závazku dlužníka, obdržel-li za ně dlužník současně 

přiměřenou protihodnotu. – Opět se bude posuzovat patrně v souvislosti 

s cenou obvyklou. 

2. Jednání v obvyklém obchodním styku, obdržel-li dlužník přiměřené 

protiplnění, nemohla-li osoba, v jejíž prospěch bylo jednání učiněno, 

poznat, že je dlužník v úpadku nebo by k němu toto jednání mohlo vést. -

Opět se stanovuje nevyvratitelná domněnka vědomosti o úpadku osoby 

blízké a osoby tvořící koncern. 

3. Jednání učiněné po zahájení IŘ nebo moratoria za podmínek stanovených 

InsZ – např. jednání dle § 122 InsZ, typicky bezprostředně související se 

zachováním provozu závodu vzniklé v posledních třiceti dnech, týkající se 

dodávek energií, surovin apod.96 

                                                           
 
96 KOTOUČOVÁ, J.: s. 544. 
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§ 242 – Úmyslně zkracující právní jednání 

Pokud jsou si odporovatelná jednání bez přiměřeného protiplnění a zvýhodňující 

jednání v lecčems podobná, o úmyslně zkracujících právních jednáních 

(v cizojazyčné literatuře jako „fraudulent transfers“97) se to říct nedá, alespoň 

z pohledu koncepce pravidla. Podmínky pro odporovatelnost: 

1. Dlužník úmyslně zkrátit uspokojení věřitele – zásadní rozdíl. 

2. Dlužníkův úmysl byl nebo vzhledem k okolnostem musel být druhé straně 

znám – nastoluje se vyvratitelná právní domněnka, že osobě blízké nebo 

osobě tvořící koncern, tento úmysl znám byl. 

3. Právně jednáno bylo v posledních pěti letech před zahájením řízení – zde 

není nutné, aby k jednání došlo v úpadku nebo aby k němu směřovalo. 

ad 2) Literatura98 i judikatura99 zastávají názor, že tam, kde by i druhá strana 

nejenže o úmyslu dlužníka věděla, ale měla úmysl zkrátit věřitele také, je takové 

jednání pro rozpor se zákonem absolutně neplatné, a není tudíž odporovatelné. 

K tomu připomínám kapitolu Společné znaky skutkových podstat, kde jsem se 

tomuto problému věnoval. Myslím si, že toto je přesně ten případ, kdy dle 

neplatnosti v OZ (judikatura i literatura k tomuto tématu jsou dle OZ 1964) se 

nebude jednat o neplatnost absolutní, ale relativní, neboť smyslem zákazu je hájit 

zájem určité osoby. Proto se domnívám, že starší literatura a judikatura použít 

nelze, resp. pokud jde o neplatnost relativní, nebude aplikována a jednání bude 

odporovatelné. Správce by tak podle mého názoru mohl dle vlastního výběru buď 

odporovat, nebo namítat neplatnost, podle toho, co bude pro majetkovou 

podstatu výhodnější. K tomu se dostanu v poslední kapitole. 

Není bez zajímavosti, že OZ prodloužil dobu pro odporovatelnost úmyslně 

zkracujících jednání dlužníka na pět let (z původních tří) a velmi se tak přiblížil 

úpravě insolvenční, a to i vzhledem k tomu, že dle §242 lze odporovat jednáním 

učiněným mimo úpadek (na rozdíl od §240 a 241). Rozdíl je ale např. v tom, že 

pětiletá lhůta v InsZ se počítá zpětně od zahájení insolvenčního řízení (tj. po 

zahájení řízení nastává ještě doba roční doba pro podání žaloby), zatímco dle OZ 

                                                           
 
97 RICHTER, T.: s. 333. 
98 MARŠÍKOVÁ, J.: s. 394; ZELENKA, J.: s. 370; KOTOUČOVÁ, J.: s. 549 
99 Základem je Rozhodnutí NS 31 Cdo 417/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 104, 
ročník 2000, další viz poznámku 62. 
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lze odporovat jednáním učiněným v posledních pěti letech (tj. doba se počítá 

zpětně od podání odpůrčí žaloby) a jedná se tak vlastně o zcela jiný typ lhůt. 

4.1.3  Neúčinnost „ze zákona“ 

Jak bylo rozebíráno v kapitole 4.1.2, novela insolvenčního zákona vyjasnila 

spor,100 zda se uplatňuje odpůrčí žaloba i na neúčinná jednání, uvedená v InsZ 

mimo Hlavu VII Části první tak, že se uplatňuje. Řešení sporu je zajímavé zejména 

z toho důvodu, že většina literatury101 i významná judikatura102 se přikláněla na 

stranu neúčinnosti ex lege. Přesto ale pravidla o neúčinnosti, která jsou v InsZ 

mimo část o neúčinnosti právních jednání, uvádím ve zvláštní kapitole, dnes už 

možná poněkud nepřesně nazvané „neúčinnost ze zákona“. 

Rozdělení jsem zachoval, neboť tato pravidla se v mnoha ohledech (např. nemusí 

vždy dojít ke zkrácení věřitele; týkají se jednání vždy učiněných až po zahájení 

insolvenčního řízení) odlišují od výše popsaných (kapitola 4.1.2). Také důsledky 

těchto dvou typů neúčinných jednání se liší. Hledat společné znaky „ze zákona“ 

neúčinných jednání a jednání uvedených v kapitole 4.1.2 (stejně jako společné 

znaky jednání v této kapitole navzájem) by proto bylo velmi obtížné. Dalším 

důvodem je, že veškerá literatura zatím tato pravidla odlišuje od pravidel 

uvedených v § 235 – 243 a jejich smíchání by mohlo způsobit zmatek. 

Zvláštní postavení mezi tímto okruhem neúčinných jednání má jednání uvedené 

v § 246 (2), kde se odpůrčí žaloba dle explicitní zákonné dikce neuplatní. Jde tedy 

o jediné zbývající pravidlo InsZ stanovující neúčinnost právního jednání skutečně 

ex lege. 

§ 111 (3) – nakládání s majetkovou podstatou po zahájení 

insolvenčního řízení 

Po zahájení insolvenčního řízení dochází k omezení možností nakládání 

s majetkovou podstatou ze strany dlužníka. Smyslem tohoto omezení je ochrana 

                                                           
 
100 Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., s. 141. 
101 KOZÁK, J.: s. 268; KOTOUČOVÁ, J.: s. 224-225. 
102 Např.: Usnesení VS v Praze sp. zn. 1 VSPH 170/2008-B-17 (KSUL 70 INS 2162/2008); Usnesení VS 
v Praze sp. zn. 102 VSPH 90/2011-44 (KSPH 38 INS 3926/2009). 
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majetkové podstaty před dlužníkem, resp. morálním hazardem103 jeho 

managementu.104 Dlužník se musí zdržet transakcí, jejichž důsledkem by byly 

podstatné změny ve skladbě (to zahrnuje i zcizení významnějšího majetku za 

přiměřenou hodnotu105) a využití majetku nebo jeho nikoliv zanedbatelné 

zmenšení (tento pojem zákon nedefinuje a je nutné ho posuzovat individuálně a 

ve vztahu k hodnotě dlužníkova majetku). V souvislosti s tématem práce se hodí 

dodat, že do takového majetku patří i majetek z případných neplatných či 

neúčinných jednání dlužníka.106 

Zákon v § 111 (2) jmenuje některá jednání, jichž se uvedený zákaz netýká. Činí 

tak proto, aby zabránil zbytečným škodám na budoucí majetkové podstatě. Také 

je tím zohledněna možnost, že insolvenční návrh bude zamítnut a je vhodné 

minimalizovat případné ztráty na majetku dlužníka.107 Konkrétně je dovoleno 

jednání směřující k provozování závodu v rámci obvyklého hospodaření, 

odvrácení hrozící škody, plnění zákonné vyživovací povinnosti, uspokojování 

pohledávek za majetkovou podstatou108 a jim na roveň postavených.109 Zákaz se 

také netýká právních jednání nutných ke splnění zákonné povinnosti – v zákoně 

je uveden odkaz na § 6 horního zákona č. 61/1988 Sb.110 To ovšem není jediný 

takový zákon, ÚS judikoval, že: „Takovými úkony, které může dlužník provést, aniž 

by byly vůči věřitelům neúčinné, jsou např. placení daní nebo poplatků, a to včetně 

soudních poplatků dle zákona o soudních poplatcích.“111 

Jednání, která jsou v rozporu s výše uvedenými pravidly, jsou vůči věřitelům 

                                                           
 
103 Tento termín se vztahuje k provádění rizikových transakcí. Pokud se transakce zdaří, závod lze ještě 
zachránit, z čehož profituje zejména dlužník. Pokud ne, riziko už nenese dlužník (jehož pohledávka za 
společností už de facto neexistuje), ale věřitelé. To motivuje dlužníka, resp. jeho management k tomu, 
aby takové riziko podstupoval, což je označováno termínem Morální hazard. 
104 RICHTER, T.: s. 225. 
105 KOZÁK, J.: s. 267. 
106 KOZÁK, J.: s. 267. 
107 Usnesení MS v Praze sp.zn. MSPH 77 INS 2654/2011. 
108 § 168 InsZ. 
109 § 169 InsZ. 
110 Ten se týká zajištění dodržování předpisů horního zákona a předpisů o bezpečnosti práce při 
hornické činnosti. Musí být stanoveny osoby, které za to odpovídají. Organizace (ve smyslu § 5a 
tohoto zákona osoba oprávněná k podnikání, která vykonává hornickou činnost nebo činnost, při které 
se používají výbušniny) také musí zajistit včas potřebná preventivní a zajišťovací opatření a 
bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit chráněný zájem, zejména tedy 
život a zdraví lidí. Další povinnosti se týkají ustavování odpovědných pracovníků pro plnění těchto 
činností apod. Insolvenční zákon explicitně uvádí tento odkaz, aby bylo jasné, že určité chráněné 
hodnoty (zejména život a zdraví lidí) mají při poměřování se zákazem v § 111 samozřejmě přednost. 
111 Usnesení ÚS sp.zn.:III.ÚS 188/11. 
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neúčinná (tomu se lze vyhnout předchozím vyžádáním souhlasu od 

insolvenčního soudu). Jak bylo zmíněno výše, neúčinnosti se insolvenční správce 

bude domáhat odpůrčí žalobou. 

Zvláště u tohoto ustanovení si přínosem změny nejsem jist. Případné podávání 

odpůrčí žaloby oslabuje pozici správce a řízení prodlužuje. Pokud se jedná o 

závod, může tím dojít k podstatnému ztížení jeho prodeje, neboť odpůrčím 

sporem vzniklé časové zdržení, během kterého se může hodnota závodu velmi 

snížit, zhoršuje pozici správce při prodeji. 

§ 246 (2) – oprávnění nakládat s majetkovou podstatou po zahájení 

konkursu 

Konkurs je jedním ze způsobů řešení úpadku. Zjištěné pohledávky věřitelů jsou 

v něm poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty, 

neuspokojené pohledávky zpravidla nezanikají.112 Z podstaty věci vyplývá, že 

důvody, pro které po zahájení insolvenčního řízení zůstávají dlužníku určité 

možnosti nakládání s majetkem (viz předchozí kapitolu o § 245), v tomto případě 

odpadají. Oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, vykonávat akcionářská 

práva, provozovat závod i vystupovat vůči dlužníkovým zaměstnancům jako 

zaměstnavatel, stejně jako např. daňové a účetní povinnosti, přecházejí na 

insolvenčního správce. K majetku, který je vyňat113 (ten jmenují § 207 a 208 

InsZ) či vyjmut114 z majetkové podstaty, má dále dispoziční oprávnění dlužník.115 

Právní jednání dlužníka ve vztahu k majetkové podstatě, učiněné po přechodu 

výše zmíněných dispozičních oprávnění na správce, jsou ze zákona neúčinná. 

Výjimkou jsou případy, kdy dlužník majetek rozmnožil.116 Jak již bylo vysvětleno 

výše, toto je jediné ustanovení InsZ, kde novela 294/2013 Sb. ponechala koncepci 

neúčinnosti ze zákona. V praxi tedy insolvenční správce v takovém případě pouze 

dotčený ušlý majetek sepíše do majetkové podstaty, čemuž se dlužník může 

bránit vylučovací žalobou. „To má své opodstatnění vzhledem k situaci, která je 

důvodem pro vyslovení neúčinnosti (dlužník je v konkursu a tento veřejně dostupný 

                                                           
 
112 §244 InsZ. 
113 § 226 InsZ. 
114 § 227 InsZ. 
115 KOZÁK, J.: s. 579. 
116 KOTOUČOVÁ, J.: s. 580. 
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(přes insolvenční rejstřík) údaj by měl každého, kdo je dbalý svých práv, vést 

k tomu, aby právní úkony týkající se majetkové podstaty nesjednával s dlužníkem). 

Nutit insolvenčního správce k podání odpůrčí žaloby i v této situaci, kdy jde o 

neúčinnost očividnou, by bylo neúčelné a mohlo by vést k záměrnému šantročení 

majetku dlužníkem.“117 

V praxi může nastat situace, kdy dlužník právně jednal ohledně majetkové 

podstaty v den, kdy přechází dispoziční oprávnění na správce (tj. den, kdy se 

rozhodnutí o prohlášení konkursu stalo účinným). Zákon stanovuje vyvratitelnou 

právní domněnku, že se předpokládá neúčinnost takového jednání a je na 

dlužníku, aby prokázal opak, tj. čas, kdy k jeho jednání v rámci dne došlo.118 

§ 248 (2) – zajištění vzniklá po zahájení insolvenčního řízení 

Práva na uspokojení ze zajištění, vzniklá po zahájení insolvenčního řízení, 

která se týkají majetkové podstaty, se stávají neúčinnými. Sice není stanoven 

okamžik, kdy se neúčinnými stávají (jako v § 248 (3)), ale lze za něj považovat 

prohlášení konkursu a to díky vazbě na odstavec první § 248, který říká, jakým 

způsobem uplatňují věřitelé svá práva po prohlášení konkursu.119 Neúčinnost 

se opět uplatňuje odpůrčí žalobou. 

Existují dva druhy výjimek z výše uvedeného pravidla: 

1. Zajištění smluv dle § 41 InsZ, tj. smluv, které mají za cíl udržet nebo 

obnovit provoz závodu, který je součástí majetkové podstaty. Týkají se 

úvěrového financování, smluv na dodávky energií a surovin. Defaultně je 

uzavírá insolvenční správce, k jejich uzavření ale může být oprávněn i 

dlužník, má-li dispoziční oprávnění nebo po dobu trvání moratoria.120 

Motivace pro zavedení této výjimky je jasná. Cílem je neodradit subjekty, 

které by mohly vstoupit do smluvních vztahů s dlužníkem (resp. v nich 

setrvat) po zahájení insolvenčního řízení.121 Bez této výjimky by totiž 

v obavě o případné neplnění závazků ze strany dlužníka do takových 

vztahů nevstupovaly, což by způsobilo další zhoršení situace dlužníkova 

                                                           
 
117 Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., s. 141. 
118 KOZÁK, J.: s. 580. 
119 KOTOUČOVÁ, J.: s. 589. 
120 §42 (3) InsZ. 
121 KOTOUČOVÁ, J.: s. 592. 
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závodu (nebo jeho úplný pád), a tím pádem způsobilo věřitelům další 

ztráty. 

2. Práva věřitelů dle § 167 (2) InsZ. Jedná se o věřitele vykonatelných 

pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené 

trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení způsobeného 

trestným činem, kteří se uspokojují z hodnot zajištěných v trestním řízení 

(za splnění dalších podmínek uvedených v tomto ustanovení). 

Zákon explicitně uvádí, že uvedené pravidlo o neúčinnosti platí i o pro zřízení 

soudcovského nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech. 

Celá koncepce tohoto ustanovení může působit poněkud zvláštním dojmem, 

zejména porovnáme-li ji s § 241 (3) d). Odstavec třetí § 241 demonstrativně 

jmenuje jednání, která jsou zvýhodňující (k tomu viz kapitolu 4.1.2). Pod 

písmenem d) je uvedeno: „poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku, 

ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu zastavené věci 

hromadné“. To připomíná dikci § 248 (2), ovšem oprávněně se lze ptát, proč 

výjimka týkající se nového zajištění věci hromadné (tedy typicky závodu) není 

uvedena i v něm.122 Při provozu závodu může docházet ke změnám jeho 

vnitřního obsahu – např. nákup nových movitých věcí, změny ve skladovém zboží 

apod. V případě, že je závod zastaven, dochází pořád ke vzniku nových zástav – 

protože jeho vnitřní obsah se mění. Richter argumentuje, že tím by mohlo dojít 

tzv. k vyprázdnění obsahu zástavního práva. Dochází k závěru, že ustanovení 

§ 248 (2) je obecně k § 241 duplicitní (protože práva ze zajištění vzniklá po 

zahájení řízení lze zahrnout pod zvýhodňující právní jednání), problémy navíc 

působí jejich nejednotnost. Proto navrhuje ustanovení § 248 (2) zrušit nebo 

alespoň vykládat analogicky dle § 241, a tedy zahrnout do něj výjimku pro nově 

zřízené zajištění závodu, vzniklé v důsledku jeho vnitřních změn.123 S tvrzením, 

že i § 248 (2) by mohl obsahovat výjimku jako § 241 (3) d), souhlasím. O tom, že 

by se mělo ustanovení rušit, ale přesvědčen nejsem, neboť si myslím, že i přes 

společné znaky je koncepce těchto pravidel odlišná a ustanovení se zcela 

nepřekrývají. 

                                                           
 
122 RICHTER, T.: s. 338-339. 
123 dtto 
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§ 248 (3) – věcná břemena vzniklá po zahájení insolvenčního řízení 

Věcná břemena zatěžující majetkovou podstatu, která vznikla za nápadně 

nevýhodných podmínek po zahájení insolvenčního řízení, se prohlášením 

konkursu stávají neúčinnými. 

Smyslem tohoto ustanovení je zabránit dlužníkovi ve znehodnocení majetku po 

zahájení insolvenčního řízení tím, že by majetek zatížil věcnými břemeny, která 

samozřejmě významně snižují jeho hodnotu. Zásadním pro posouzení je výklad 

pojmu nápadně nevýhodných podmínek. Nápadná nevýhodnost se posuzuje vůči 

stavu při vzniku věcného břemene a podmínkám v té době obvyklým. Pokud by 

se podmínky, za kterých věcné břemeno vzniklo, ukázaly nevýhodnými až ex 

post, nelze na zřízení věcného břemena neúčinnost vztáhnout. Nevýhodnost lze 

spatřovat ve zřízení zcela bezdůvodných (vzhledem k dosavadnímu užívání 

nemovitosti) věcných břemen.124 

Stejně jako v předchozích případech je nutné se neúčinnosti domáhat odpůrčí 

žalobou dle § 239 InsZ. 

4.2 Důvody neplatnosti právního jednání 

v insolvenčním řízení 

Jak jsem naznačil již v části 3.4.1, insolvenční právo v zásadě nepotřebuje 

zvláštně upravovat neplatnost právního jednání, která je obsažena v OZ. 

Charakter insolvenčního řízení není v rozporu s používáním těchto pravidel, 

neboť se týkají vad právního jednání jako takového, které mohou nastat v celém 

soukromém právu. Nicméně neplatnost některých jednání, která vyplývá ze 

specifických charakteristik insolvenčního řízení a není obsažena v OZ, InsZ 

stanovuje. Tyto důvody rozeberu jeden po druhém v následujících kapitolách. 

Zásadní otázkou, kterou je nutno s novým OZ řešit je, zda v případě, že InsZ 

hovoří o neplatnosti, se jedná o neplatnost absolutní či relativní. (K tomu jsem se 

vyjadřoval již na začátku kapitoly 4.1.2, v části Právní jednání). Vzhledem k tomu, 

že InsZ velmi přesně specifikuje jednání sankcionovaná neplatností a dlužník 

tedy musí vědět, že je porušuje (nebo by alespoň měl), domnívám se, že se jedná 

                                                           
 
124 ZELENKA, J.: s. 380. 



40 

o neplatnost absolutní. K tomu mě vede i fakt, že ze všech ustanovení InsZ, která 

určují některá jednání za neplatná, pouze v § 295 (nabývání z majetkové 

podstaty) je uvedeno, že neplatnost je v tomto případě relativní, resp. že je 

potřeba se jí dovolat. To mě a contrario vede k závěru, že ostatní ustanovení o 

neplatných jednáních, která tuto výjimku neobsahují, jsou neplatná absolutně. 

Uvědomuji si ovšem, že postup, který jsem při této úvaze použil, není zcela 

v souladu s OZ, který v pochybách upřednostňuje relativní neplatnost před 

absolutní, resp. platnost před neplatností. Z tohoto důvodu, posíleného o nutnost 

vykládat celé soukromé právo dle hodnot a zásad uvedených v § 2 OZ, by bylo 

možno uvažovat i o neplatnosti relativní. Já se ovšem z výše uvedeného důvodu 

přikláním k absolutní neplatnosti takových jednání. Proto tam, kde v této části 

mluvím o neplatnosti, mám na mysli vždy neplatnost absolutní. 

Můj závěr je tedy opačný než v části Právní jednání kapitoly 4.1.2, kde jsem 

argumentoval spíše pro relativní neplatnost. To se ovšem týkalo neplatnosti, 

která není explicitně stanovena v InsZ a pochází buď z porušení obecných 

ustanovení OZ týkajících se neplatnosti, nebo byla dovozena pro rozpor se 

zákonem. Hlavní argument, který jsem použil v současné kapitole (tj. pouze 

v jednom ustanovení InsZ je neplatnost výslovně relativní, a contrario jinak je 

absolutní), tak v kapitole 4.1.2 nepřicházel v úvahu, což vedlo k odlišným 

závěrům. 

§ 246 (4) – odmítnutí dědictví 

Jednání, kterým dlužník po prohlášení konkursu bez souhlasu správce odmítne 

přijetí daru, dědictví nebo uzavře dohodu o vypořádání dědictví, podle níž obdrží 

méně, než činí jeho dědický podíl, je neplatné. 

Správce udělení souhlasu posoudí podle (ne)výhodnosti pro majetkovou 

podstatu.125 

Pravidlo sankcionující neplatností výše uvedené jednání je potřeba číst 

v souvislosti s celým ustanovením – přechodem dispozičních a dalších práv na 

správce po prohlášení konkursu, jak bylo pojednáváno v kapitole 4.1.3. To 

stanovuje neúčinnost některých jednání. Z toho vidíme, že zde je zájem na 

zamezení těmto jednáním ještě větší, protože zákon jako sankci nestanovuje 
                                                           
 
125 KOZÁK, J.: s. 580. 
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neúčinnost, ale rovnou neplatnost. Proto se také domnívám, že jde o neplatnost 

absolutní. 

§ 269 a § 270 (1) - smlouvy mezi manžely 

Prohlášením konkursu se stávají některé smlouvy mezi manžely neplatnými. 

V případě dlužnického insolvenčního návrhu takové, které byly uzavřeny po 

podání insolvenčního návrhu, v případě věřitelského návrhu takové, které byly 

uzavřeny po zahájení insolvenčního řízení. Neplatnými se za naplnění výše 

uvedených podmínek stávají smlouvy: 

1. o zúžení rozsahu SJM 

2. o rozšíření rozsahu SJM, stal-li se na jejich základě součástí SJM majetek 

do té doby náležející jen dlužníku nebo závazky náležející do té doby jen 

manželu dlužníka. 

3. A dohoda o vypořádání SJM včetně soudem schváleného smíru – to 

stanovuje i § 270 (1), který říká, že dohody uzavřené po prohlášení 

konkursu dlužníkem jsou neplatné. Toto pravidlo je podle mého názoru 

mírně nadbytečné, neboť je zahrnuto v širším zákazu takových smluv 

uzavřených po zahájení řízení, resp. podání insolvenčního návrhu. 

Konkurs samozřejmě nemůže být prohlášen před podáním návrhu ani 

před zahájením řízení, proto si myslím, že toto pravidlo je už obsaženo 

v pravidle, které uvádí § 269. Jeho účel asi spočívá spíše jen v explicitním 

zdůraznění, že i dohoda schválená soudem není vždy zárukou platnosti. 

Smlouvy o zúžení rozsahu SJM nebo o jeho rozšíření způsobem, který ho 

znehodnocuje (viz bod 2.) by dle mého názoru mohly být v některých případech 

odporovatelné. Mám na mysli takové případy, kdy by tyto smlouvy byly uzavřeny 

těsně před podáním dlužnického insolvenčního návrhu. Sice by nebyly neplatné 

dle ustanovení § 269, mohly by ale naplnit možnosti odporu. Pokud je snížena 

hodnota majetkové podstaty, k čemuž výše zmíněnými jednáními snadno může 

dojít, věřitelé jsou objektivně zkráceni, neboť se z majetkové podstaty uspokojují. 

Základní podmínka odporovatelnosti je tedy naplněna, proto se domnívám, že 

přichází v úvahu kvalifikovat takové jednání dle § 242 jako úmyslně zkracující. 

Vzhledem k tomu, že manžel je osoba blízká, použije se § 242 (2), který nastoluje 

vyvratitelnou právní domněnku vědomosti o dlužníkově zkracujícím úmyslu. 
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Zbývá už „jen“ dokázat tento dlužníkův úmysl. 

§ 295 – nabývání majetku z majetkové podstaty 

Jednání, jimiž dlužník nabývá majetek náležející do majetkové podstaty (a to až 

do 3 let po skončení konkursu), jsou relativně neplatná (k tomu viz zmínku 

v úvodu kapitoly 4.1.3). Stejně tak platí i pro osoby dlužníkovi blízké nebo s ním 

tvořící koncern. Oproti této obvyklé kategorii odstavec druhý rozšiřuje okruh 

osob, na které se tento zákaz vztahuje, i na společníky, příp. akcionáře dlužníka, 

vedoucí zaměstnance (a osoby jim blízké) a obecně na osoby, které podstatným 

způsobem v posledních třech letech ovlivňovaly chod dlužníkova závodu. 

Kategorie stojící mírně mimo ostatní je uvedena v § 295 (2) f) – jde o členy 

věřitelského výboru, ledaže by jim souhlas udělila schůze věřitelů.126 

Tato jednání jsou neplatná relativně, neplatnosti je tedy třeba se dovolat, což 

§ 295 explicitně uvádí. Dovolává se jí ten, kdo je jednáním dotčen, nesmí však jít o 

toho, kdo neplatnost způsobil. Relativní neplatnost uvedených jednání stanovila 

novela 294/2013 Sb. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediné takové ustanovení 

v InsZ, lze dovozovat, že nežádoucí efekt nedovoleného jednání není tak vysoký 

jako v případech, kde zákon stanovuje neplatnost (pravděpodobně127) absolutní. 

Důvodem je patrně to, že některá taková jednání (např. dlužník může mít zájem 

nabýt za přiměřenou nebo i vyšší cenu, protože má pro něj konkrétní věc vyšší 

hodnotu) nemusí být majetkové podstatě k újmě a není třeba se vůči nim 

vymezovat. 

Motivace zavedení tohoto pravidla je zřejmá – má vyloučit možnost, že dlužník, 

případně jeho management, přivedou společnost do úpadku a následně 

v insolvenci koupí aktiva společnosti za nízkou cenu. Takové jednání označuje 

Richter za „loupeživý management buy-out“.128 Vzhledem k tomu, že tento zákaz 

se týká i prodeje v dražbě, insolvenční správce si od kupujícího v dražbě musí 

vyžádat prohlášení, že osobou uvedenou v § 295 (2) není.129 Trošku jiná je 

motivace zákazu nabývání pro členy věřitelského výboru – záměrem je zamezit 

                                                           
 
126 Jednotlivým kategoriím vyloučených osob se podrobně věnuje KOZÁK, J.: s. 659-660. Domnívám se, 
že důkladný rozbor těchto kategorií není z hlediska této práce podstatný. 
127 K tomu viz úvod kapitoly 4.1.3, kde je o tomto problému pojednáváno. 
128 RICHTER, T.: s. 367. 
129 dtto 
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pletichám v insolvenčním řízení a zvýhodňování některých věřitelů na úkor 

jiných, k čemuž by mohlo v důsledku využití informační asymetrie mezi členy 

věřitelského výboru a ostatními věřiteli dojít. 

Dlouho nebyla jasná situace ohledně toho, zda se zákaz nabývání majetku 

z majetkové podstaty vztahuje i na osoby mající zákonné předkupní právo.130 To 

bylo opět vyřešeno novelou 294/2013 Sb. tak, že zákaz se vztahuje i na tyto 

osoby. Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva je namístě připomenout, že 

toto by si měly uvědomit osoby, které mají ke stavbě nebo k pozemku zákonné 

předkupní právo díky opětovnému zavedení zásady superficies solo cedit a 

přechodnému ustanovení, které vzájemné předkupní právo v případě odlišných 

vlastníků pozemku a stavby stanovuje.131 

Výjimku ze všech uvedených pravidel může povolit insolvenční soud. Ta by ale 

měla být udělena zcela mimořádně, zejména v případě, že prodej vyloučené 

osobě přinese vyšší výnos pro věřitele. S ohledem na tento důvod je pro soud 

velmi významné vyjádření věřitelského výboru k takovému prodeji.132 Kozák 

k tomu dále uvádí: „Samozřejmě se tento případný prodej vztahuje i na prodej 

majetkové podstaty vyloučené osobě, pokud je jediným zájemcem.“133 

§ 354 (4) – stanovená jednání se souhlasem správce v reorganizaci 

Reorganizace spočívá v postupném uspokojování věřitelů při zachování provozu 

dlužníkova závodu podle reorganizačního plánu, který schvaluje insolvenční 

soud a za průběžné kontroly věřitelů.134 

Reorganizační plán může stanovovat právní jednání, která smí dlužník provést 

jen se souhlasem insolvenčního správce, jinak jsou tato jednání neplatná. Aby na 

případnou neplatnost nedoplatila třetí osoba, která by o zákazu dlužníka 

v určitých oblastech samostatně právně jednat nevěděla, je reorganizační plán 

(obsahující právní jednání, která dlužník nemůže činit sám) povinně zveřejňován 

ve volně přístupném insolvenčním rejstříku.135 

                                                           
 
130 KOZÁK, J.: s. 659. 
131 § 3055 OZ. 
132 KOZÁK, J.: s. 660. 
133 dtto 
134 § 316 InsZ. 
135 KOTOUČOVÁ, J.: s. 835. 
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§ 412 (3) – oddlužení plněním splátkového kalendáře 

Neplatné je právní jednání, kterým dlužník v průběhu oddlužení plněním 

splátkového kalendáře odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu 

insolvenčního správce. To se týká i dohody o vypořádání dědictví, podle které má 

dlužník obdržet méně, než činí jeho dědický podíl. 

Na první pohled je jasné, že jde o stejné pravidlo, jaké je uvedeno v § 246 (4), 

který se týká konkursu. Proto pro bližší výklad odkazuji na část, v níž jsem o 

tomto pojednával. 

Další jednání, která jsou v konkursu neplatností sankcionovaná (např. některé 

smlouvy mezi manžely), nejsou v případě oddlužení plněním splátkového 

kalendáře potřeba nebo by vůbec z logiky věci nedávala smysl (nabývání 

z majetkové podstaty). V konkursu je nutné zabránit jednak nezvýšení majetkové 

podstaty potenciálním příjmem, jednak zmenšení podstaty jednáním dlužníka 

(smlouvy mezi manžely, nabývání z majetkové podstaty). V průběhu oddlužení 

plněním splátkového kalendáře ale dlužníkovi dispozice s majetkovou podstatou 

zůstávají, a proto není nutné mu ve zmenšování majetkové podstaty bránit (na 

rozdíl od možného nezvyšování příjmů, které je právě sankcionováno 

neplatností). 
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5 Procesní aspekty neplatnosti a neúčinnosti 

právního jednání v insolvenčním řízení 

5.1 Charakter odpůrčích sporů 

Odporovat právnímu jednání lze pouze odpůrčí žalobou, jejíž náležitosti 

stanovuje § 239 InsZ. Žaloba musí být podána ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy 

nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Tento údaj musí být obsažen v rozhodnutí o 

úpadku.136 

Nabízí se otázka, zda je lhůta pro podání žaloby hmotněprávní (z toho vyplývá, že 

žaloba musí být v poslední den lhůty doručena soudu) nebo procesněprávní (z 

toho vyplývá, že žaloba musí být poslední den lhůty předána poště). Názory 

nejsou jednotné, a zákon to přímo nestanovuje. Kotoučová se bez širšího 

vysvětlení kloní k názoru, že jde o lhůtu hmotněprávní,137 zatímco Kozák 

argumentuje ve prospěch procesněprávní lhůty paralelou s lhůtou pro podání 

přihlášky pohledávky, kde soudy opakovaně judikovaly, že se jedná o lhůtu 

procesněprávní.138 Přikláním se k tomu, že se jedná o lhůtu procesněprávní. 

Vzhledem k těmto nejasnostem ale asi nezbývá než doporučit insolvenčnímu 

správci pro jistotu dodržet i lhůtu hmotněprávní a doručit v poslední den lhůty 

žalobu podatelně soudu. Nicméně s nárůstem používání elektronických datových 

schránek tento spor poněkud ztrácí na významu. 

Důsledky neúčinnosti právního jednání 

Neúčinnost je založena rozhodnutím soudu o odpůrčí žalobě, výjimečně (viz 

kapitolu 4.1.3) nastává ex lege. Jejím důsledkem je obecně povinnost vydat plnění 

z neúčinného jednání do majetkové podstaty (tím se budu zabývat i v následující 

části této kapitoly – „Povaha odpůrčí žaloby a rozhodnutí o neúčinnosti“, neboť 

důsledky nelze zcela oddělit od odpůrčí žaloby). Neúčinnost právního jednání 

nemá vliv na jeho platnost,139 jednání je „pouze“ neúčinné vůči určitým 
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138 KOZÁK, J.: s. 566. 
139 § 236 InsZ. 
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subjektům, a to jen po dobu insolvenčního řízení. O jaké subjekty se jedná, zákon 

přímo nevymezuje. Vzhledem k tomu, že z vydaného plnění se uspokojují 

věřitelé, lze ale dovodit, že jednání je neúčinné právě vůči nim.140 Dále jednání 

nemá účinky také vůči insolvenčnímu správci a osobě, v jejíž prospěch bylo 

plněno. 

Nelze-li plnění do majetkové podstaty vydat (předmět plnění byl spotřebován, 

zkrácení spočívalo v procesním jednání, není v držení povinné osoby), musí být 

poskytnuta rovnocenná náhrada. Ta nemusí být vždy jen peněžní, může být i 

naturální a teoreticky může jít i o právní jednání.141 

Důsledkem rozhodnutí o neúčinnosti a toho, že plnění náleží do majetkové 

podstaty je nemožnost požadovat vyjmutí tohoto plnění z majetkové podstaty 

vylučovací žalobou. To vychází z úvahy, že o téže věci nelze mezi shodnými 

účastníky rozhodovat dvakrát – nejprve ve sporu vzešlém z odpůrčí žaloby a pak 

ve sporu na základě vylučovací žaloby.142 

Osoba, která je povinná plnit do majetkové podstaty nemůže provést započtení 

svého nároku vůči dlužníku, ale je povinna vydat do majetkové podstaty plnění 

v plné výši stanovené rozhodnutím o neúčinnosti. Není rozhodné, zda od ní 

správce považuje původní dlužníkovo plnění nebo rovnocennou náhradu (viz 

výše).143 

Povaha odpůrčí žaloby a rozhodnutí o neúčinnosti 

V předchozí části jsem popsal obecné důsledky neúčinnosti dlužníkových 

jednání, v této se zabývám otázkou, jak konkrétně se odpůrčí nárok uplatňuje, a 

s tím pak pojednávám o praktických důsledcích tohoto uplatnění. 

Zásadním praktickým problémem, který byl vyřešen novelou InsZ 294/2013 Sb. 

(vzhledem k významným dopadům ho ale považuji za důležité zde zmínit) bylo, 

jaký je vůbec charakter odpůrčí žaloby (tj. zda se jedná o žalobu určovací, na 

plnění nebo konstitutivní – tou se žaluje na založení, resp. změnu 

                                                           
 
140 KOTOUČOVÁ, J.: s. 520. 
141 KOTOUČOVÁ, J.: s. 514. 
142 MARŠÍKOVÁ, J.: s. 380. 
143 MARŠÍKOVÁ, J.: s. 379. 
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hmotněprávního vztahu),144 a jak má žalobce postupovat pro získání z majetkové 

podstaty ušlého majetku. První přístup požaduje, aby se nejprve žalobce 

(insolvenční správce) domohl prohlášení neúčinnosti právního jednání, následně 

plnění z tohoto neúčinného právního jednání zahrnul do soupisu majetkové 

podstaty a následně se žalobou na plnění domáhal vydání majetkového 

prospěchu, který ušel z majetkové podstaty. Dle tohoto pojetí je tak insolvenční 

správce nucen podstoupit dva soudní spory: jeden u insolvenčního soudu, druhý 

u obecného soudu osoby, v jejíž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo 

která z něho měla prospěch.145 Druhý přístup říká, že v případech, kdy žalovaný 

získal z odporovatelných právních jednání dlužníka majetkový prospěch, by měla 

mít odpůrčí žaloba podobu žaloby na plnění a neúčinnost se posoudí jako 

předběžná otázka. Podává se tak jen jedna žaloba a je vedeno jen jedno řízení.146 

První přístup zastával v judikatuře Vrchní soud v Praze,147 druhý Vrchní soud 

v Olomouci148 a Nejvyšší soud.149 Řeháček hodnotí přístup Vrchního soudu 

v Praze jako „teoreticky správný, ale narážející na praktický problém vyplývající 

z nevyhnutelné dvoufázovosti postupu insolvenčního správce,“ zatímco přístup 

Nejvyššího soudu považuje za „poněkud pochybný, jakkoliv pro praxi vhodnější.“150 

Tento spor byl k 1. 1. 2014 vyřešen legislativně v tom smyslu, že odpůrčí žalobou 

lze požadovat vedle určení neúčinnosti dlužníkova právního jednání i peněžité 

plnění (ať už z důvodu, že původní dlužníkovo plnění bylo peněžité nebo že lze za 

původní nepeněžité plnění požadovat peněžitou náhradu)151 a došlo tak 

(v případě peněžitého plnění) k potvrzení stanoviska NS v tom smyslu, že se 

podává jen jedna žaloba a vede se jen jedno řízení. Bylo tak upřednostněno ne 

zcela teoreticky korektní řešení, zato nepochybně řešení praktičtější a 

hospodárnější. 

                                                           
 
144 WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6. aktualiz. vyd. Praha: Linde. s. 
205. 
145 ŘEHÁČEK, Oldřich, VRBA, Milan: K některým otázkám spojeným s neúčinností právních úkonů dle 
insolvenčního zákona, Právní rozhledy 9/2013, s. 305. 
146 dtto 
147 Např. Usnesení VS v Praze sp. zn. Ncp 2311/2010. 
148 Usnesení VS v Olomouci sp. zn. 13 Cmo 4/2010 (KSBR 44 INS 5753/2009). 
149 Rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 9. 2. 2011, sp. zn. 31 Cdo 
365/2009. 
150 ŘEHÁČEK, Oldřich, VRBA, Milan: K některým otázkám spojeným s neúčinností právních úkonů dle 
insolvenčního zákona, Právní rozhledy 9/2013, s. 305. 
151 § 239 (4) InsZ. 
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S uvedeným sporem a jeho legislativním řešením úzce souvisí povaha výroku o 

neúčinnosti. Jde-li o rozhodnutí konstitutivní, které má působnost ex nunc, a 

jehož účinky vznikají až jeho právní mocí, dost dobře nelze v jednom rozhodnutí 

mít i výrok na plnění, neboť ten lze vydat až na základě rozsudkem uznané 

neúčinnosti právního jednání. Pokud by byl výrok o neúčinnosti deklaratorní, 

jeho účinky působí ex tunc (tedy od doby příslušného právního jednání), a 

rozsudek na plnění lze vydat bez problémů. Přesto si myslím, že výrok o 

neúčinnosti deklaratorní, stejně jako v občanskoprávním řízení (viz kapitolu 

3.3.5), není. Jednak by to mohlo vyvolat jiné problémy (např. možný vznik 

bezdůvodného obohacení, bylo-li již na základě neúčinného jednání mezi 

stranami dříve (pravidelně) plněno), navíc proti tomu stojí poměrně jasná 

zákonná dikce § 239 (4): „Dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží 

do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě 

vyhověno.,“ která potvrzuje konstitutivnost rozhodnutí. Jak to ale jde dohromady 

s uvedeným legislativním řešením? Hned další věta § 239 (4) za právě citovanou 

zní: „Tím není dotčeno právo insolvenčního správce v případě, že šlo o peněžité 

plnění nebo že má jít o peněžitou náhradu za poskytnuté plnění, požadovat odpůrčí 

žalobou vedle určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu i toto peněžité plnění 

nebo peněžitou náhradu plnění.“ Zákonodárce se tedy uchýlil k poměrně 

nestandardnímu, ale praktickému řešení. Rozhodnutí je dále konstitutivní, 

nicméně zákon vytváří výjimku (pro peněžitá plnění) a některé atributy 

konstitutivního rozhodnutí mu nepřiznává, resp. je potlačuje. 

Co se týče neúčinného jednání, které se týká individuálně určené věci nebo práva, 

insolvenční správce po výroku o neúčinnosti věc zapíše do majetkové podstaty. 

Insolvenční správce výlučně disponuje majetkem v majetkové podstatě – 

„správce je oprávněn věc držet, užívat a používat její plody a užitky (například ji 

pronajímat a inkasovat nájemné), a to bez zřetele k tomu, zda je úpadce vlastníkem 

věci.“152 Proto už nemusí podstupovat další spor jako v případě peněžitého 

plnění. 

                                                           
 
152 K tomu srovnej judikaturu k ZKV: Rozsudek NS 29 Cdo 2086/2000 (R 27/2003). Domnívám se, že 
v tomto případě lze judikaturu k ZKV použít, neboť charakterizuje způsob, jakým správce nakládá 
s majetkovou podstatou, který se nezměnil. 
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5.1.1 Aktivní legitimace 

Aktivně legitimován k podání odpůrčí žaloby je jedině insolvenční správce, a to i 

když není osobou s dispozičním oprávněním – to doplnila novela 294/2013 Sb. a 

odpověděla tak na některé pochybnosti v tomto směru.153 

Rozhodnutí, zda žalobu podat, závisí na úvaze insolvenčního správce,154 výjimku 

z tohoto pravidla tvoří rozhodnutí věřitelského výboru, které v tomto směru 

správce zavazuje. Správce může podmínit podání odpůrčí žaloby nebo 

pokračování ve sporu tím, že požádá věřitele, aby mu poskytli zálohu na vedení 

tohoto sporu, nejsou-li v majetkové podstatě potřebné prostředky. V případě 

správcova úspěchu mohou příslušní věřitelé požadovat náhradu poskytnuté 

částky jako pohledávku za majetkovou podstatou, tedy přednostně. V předchozí 

úpravě dle ZKV měli možnost podávat odpůrčí žalobu i věřitelé. InsZ toto 

vylučuje, přesto nad tímto tématem vznikla debata. Kozák připomíná rozhodnutí 

ÚS (a navazující novelu InsZ 69/2011), které zrušilo zákaz popěrného jednání 

věřitelů a analogicky předpokládá, že je jen otázkou času, kdy se otázka aktivní 

legitimace věřitelů dostane k Ústavnímu soudu také.155 K tomu se vyjádřil NS 

v odůvodnění rozhodnutí, kde s odkazem na zahraniční úpravy i historickou 

úpravu na našem území charakterizuje postavení insolvenčního správce jako 

zástupce (společného zájmu) věřitelů a navíc připomíná možnost věřitelského 

výboru správce k podání odpůrčí žaloby zavázat. Proto odmítl předložit věc 

Ústavnímu soudu k posouzení ústavnosti § 239.156 S tímto názorem souhlasím, a 

to i kvůli vlivu případných věřitelských odpůrčích žalob na rychlost a 

hospodárnost řízení. 

5.1.2 Pasivní legitimace 

Okruh pasivně legitimovaných osob vymezuje § 237 spolu s § 239 (1). Jsou to 

osoby, v jejichž prospěch bylo odporovatelné právní jednání učiněno nebo které 

z něj měly prospěch. To zahrnuje jak dlužníkovu protistranu u dvoustranného 

jednání a adresáta jednostranného jednání, tak i například toho, jenž se stal 

                                                           
 
153 Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., s. 141. 
154 ZELENKA, J.: s. 367, KOZÁK, J.: s. 568. Vyplývá to i za starší judikatury k ZKV – např. Rozsudek NS sp. 
zn. 31 Cdo 542/98. 
155 KOZÁK, J.: s. 567. 
156 Usnesení NS sp.zn. 29 Cdo 3/2013 (KSBR 37 INS 398/2010). 
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dědicem po dlužníkově odmítnutí dědictví.157 Dědici nebo právní nástupci 

uvedených osob jsou pasivně legitimováni, jestliže: 

1. Jim musely být v době nabytí plnění známy okolnosti odůvodňující právo 

dovolávat se neúčinnosti vůči těmto osobám.158 

2. Jde o osoby dlužníku blízké nebo tvořící s dlužníkem koncern159 - to je 

poměrně diskutabilní ustanovení. Zákon zde stanovuje osoby, u kterých je 

nastolena nevyvratitelná právní domněnka vědomosti o okolnostech 

uvedených v § 237 (2) a). Dikce ustanovení ale svádí k dojmu, že se zde 

pojmem dlužník myslí dlužník insolvenční, přitom pravděpodobně je zde 

pod pojmem dlužník myšlena osoba, která měla z dlužníkova 

odporovatelného jednání prospěch, tak jak to definuje první odstavec 

§ 237. Vztah k dlužníku není v tomto případě důležitý, zatímco vztah 

k zůstaviteli nebo k právnímu předchůdci ano.160 Proto se domnívám, že 

zmíněné ustanovení je třeba vykládat v tomto smyslu a zasloužilo by si 

legislativní vyjasnění.  

Tato povinná osoba (nebo její právní nástupce) musí plnit i v případě, že plnění 

s dlužníkem bylo vzájemné. Insolvenční správce ji plnění, které poskytla 

dlužníkovi, vydá až poté. Pokud takové plnění není v majetkové podstatě 

rozpoznatelné, pohledávka této dlužníkovy protistrany tím vzniklá se považuje 

za přihlášenou pohledávku a v insolvenčním řízení se uspokojí stejným 

způsobem jako ostatní přihlášené pohledávky161 (k důsledkům tohoto pravidla 

viz kapitolu 5.3). Tato přihláška se sice považuje za přihlášenou, nikoliv však 

zatím za přezkoumanou a zjištěnou. Insolvenční správce tedy přihlášku dle § 188 

InsZ přezkoumá a může ji i popřít (§ 192 InsZ).162 

Po skončení insolvenčního řízení lze vrátit plnění vydané do majetkové podstaty 

jen v případě, že nebylo použito k uspokojení věřitelů.163 

  

                                                           
 
157 MARŠÍKOVÁ, J.: s. 374. 
158 § 237 (2) a) InsZ. 
159 § 237 (2) b) InsZ. 
160  MARŠÍKOVÁ, J.: s. 375. 
161 § 237 (4) InsZ. 
162 KOTOUČOVÁ, J.: s. 521. 
163 § 237 (3) InsZ. 
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5.1.3 Příslušnost soudu 

Spor založený odpůrčí žalobou je sporem incidenčním,164 projednává ho tedy 

insolvenční soud,165 což je místně příslušný krajský soud.166 Incidenční spor je 

obecně spor vzniklý v souvislosti s hlavním řízením (v tomto případě 

insolvenčním), pro hlavní řízení má však jeho řešení význam.167 V incidenčních 

sporech nelze pokračovat po skončení insolvenčního řízení, z tohoto pravidla 

ovšem existují výjimky.168 Taková výjimka je mj. stanovena právě pro odpůrčí 

spor, za splnění předpokladu, že insolvenční řízení skončí zrušením konkursu dle 

§ 308 (1) c) („insolvenční soud rozhodne o zrušení konkursu po obdržení zprávy 

insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení“) nebo rozhodnutím, jímž 

insolvenční soud vezme na vědomí splnění reorganizačního plánu nebo 

oddlužení. Tím dojde k přerušení odpůrčího sporu, lze v něm ale pokračovat na 

návrh některého z dlužníkových věřitelů podaný do 30 dnů od přerušení. Tím se 

pak věřitel stává účastníkem řízení místo insolvenčního správce. Pokud takový 

návrh nikdo z věřitelů nepodá, insolvenční soud incidenční řízení zastaví.169 

5.1.4 Střet insolvenční a občanskoprávní odporovatelnosti 

Probíhá-li v téže věci při zahájení insolvenčního řízení občanskoprávní odpůrčí 

spor, nelze v něm až do skončení insolvenčního řízení pokračovat.170 Jestliže ale 

před právní mocí rozhodnutí o úpadku došlo k pravomocnému rozhodnutí o 

neúčinnosti dlužníkova právního jednání, může se úspěšný věřitel domáhat toho, 

aby mu do výše jeho pohledávky bylo vydáno plnění z tohoto neúčinného 

jednání, nedostane se tedy do majetkové podstaty.171 Jde tak o jednu z výjimek 

z obecné povinnosti věřitelů zdržet se jednání směřujícího k uspokojení jejich 

pohledávek mimo insolvenční řízení (§ 5 písm. d) InsZ).172 Maršíková k tomu 

dodává: „To ve své podstatě znamená, že soud, před nímž se takové řízení vede, by 

                                                           
 
164 § 159 (1) d) InsZ. 
165 § 160 (1) Insz. 
166 § 7a InsZ. 
167 KOTOUČOVÁ, J.: s. 350. 
168 § 159 (3) InsZ. 
169 § 159 (6) InsZ. 
170 § 239 (1) InsZ. 
171 § 243 InsZ. 
172 ŘEHÁČEK, Oldřich, VRBA, Milan: Relativní neúčinnost právních jednání dle nového občanského 
zákoníku, Právní rozhledy 21/2013, s. 747. 
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později již ve věci jednat a rozhodovat neměl, nicméně pokud před zahájením 

insolvenčního řízení již ve věci rozhodl (například odpůrčí žalobě vyhověl), je 

namístě takové rozhodnutí vyhotovit a účastníkům řízení řádně doručit, přičemž 

není vyloučeno, aby takové rozhodnutí i nabylo právní moci.“173 Domnívám se, že 

tento závěr je chybný. Insz v § 243 jasně udává, že rozhodnutí musí být 

pravomocné, proto pochybuji, že ho lze vykládat takto extenzivně. 

V této souvislosti se literatura174 zabývá ještě jedním problémem. Může se totiž 

stát, že po zahájení insolvenčního řízení nastane překážka pokračování 

v občanskoprávním sporu založeném odpůrčí žalobou, avšak řízení z podnětu 

insolvenčního správce z nějakého důvodu neprobíhá (ať již z důvodu marného 

uplynutí prekluzivní jednoleté lhůty upravené v odstavci 3 komentovaného 

ustanovení, či je spor ukončen z procesních důvodů, nebo došlo k zamítnutí 

žaloby).175 Maršíková176 i Kotoučová177 citují Zelenku, což si dovolím také: 

„Doslovný výklad zákona (poslední věta prvého odstavce § 239 InsZ) by i v tomto 

případě mohl vést k závěru o nemožnosti pokračovat v přerušeném řízení, oproti 

tomu nelze upřít relevanci názoru, že tento zákaz není ani z hlediska ochrany cílů 

insolvenčního zákona a jeho účelu odůvodnitelný, pokud dlužníkovo plnění či 

náhrada za ně je již pro podstatu ztraceno, tedy že výsledek původně přerušeného 

řízení by se řízení insolvenčního neměl nijak dotknout.“178 Dáme-li přednost 

teleologickému výkladu před jazykovým (tento přístup jsem komentoval 

v kapitole 3), lze s možností zákaz nedodržet souhlasit. 

5.2 Spory o neplatnost 

InsZ má vlastní pravidla týkající se sporů o neplatnost. Řízení o neplatnosti je 

incidenčním sporem dle § 159 (1) g) InsZ, který stanoví, že incidenčním sporem 

jsou mj. „spory o určení, zda tu je či není právní vztah nebo právo týkající se 

majetku nebo závazků dlužníka, je-li na takovém určení naléhavý právní zájem“. 

Motivací pro speciální úpravu v InsZ je snaha zabránit roztříštěnosti soudní 

                                                           
 
173 MARŠÍKOVÁ, J.: s. 380. 
174 KOTOUČOVÁ, J.: s. 527, MARŠÍKOVÁ, J.: s. 380, ZELENKA, J.: s. 367. 
175 KOTOUČOVÁ, J.: s. 527. 
176 MARŠÍKOVÁ, J.: s. 380. 
177 KOTOUČOVÁ, J.: s. 527. 
178 ZELENKA, J.: s. 367. 
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pravomoci a koncentrovat spory související s majetkem dlužníka do řízení u 

insolvenčního soudu.179 Z toho vychází i pravidlo, že insolvenční soud není vázán 

tím, že neplatnost téhož jednání začal posuzovat před zahájením insolvenčního 

řízení jiný soud (překážka litispendence), a v určitých případech ani jeho 

rozhodnutím (překážka rei iudicatae) – k tomu se dostanu v kapitole 5.2.2. To je 

výjimkou z obecných pravidel o závaznosti soudních rozhodnutí (§ 159a OSŘ)180 

a o zásadě hodnocení důkazů v občanském soudním řízení (§ 135 (2) OSŘ)181 

Neplatnost ale není vždy zjištěna jen rozhodnutím soudu. Mají i jiné způsoby 

zjištění neplatnosti právního jednání před zahájením insolvenčního řízení 

relevanci pro insolvenční soud? K tomu říká Kotoučová: „Jiné způsoby zjištění 

neplatnosti právního úkonu (v rámci rozhodčího řízení, dohodou, jednostranným 

právním úkonem, rozhodnutím vydaným jiným než insolvenčním soudem, které 

nenabylo právní moci do zahájení řízení atd.) sice mohou nastat, a to v některých 

případech i po zahájení insolvenčního řízení, ale nejsou pro účely tohoto řízení 

relevantní a insolvenční soud jimi není vázán, takže i když bude tímto jiným 

způsobem deklarována neplatnost, pro účely insolvenčního řízení bude úkon nadále 

považován za platný.“182 

Pravidla o zjišťování neplatnosti v insolvenčním řízení se použijí při zjištění 

neplatnosti právního jednání, které se týká majetku nebo závazků dlužníka (§231 

(1)). Nestanovuje se tedy, že by muselo jít nutně o jednání dlužníka. V praxi často 

nastanou případy, kdy dojde ke změně v majetku dlužníka na základě právního 

jednání jiné osoby (tj. jednostranný závazek, kterým se na základě jednání jiné 

osoby do majetku dlužníka dostalo určité plnění – např. dar).183 I na taková 

právní jednání lze tuto úpravu vztáhnout. 

Popsaný procesní postup se uplatní bez ohledu na to, zda hmotněprávní důvod 

neplatnosti spočívá v obecné úpravě OZ (k tomu viz kapitolu 3.2) nebo jde o 

důvod, který stanovuje InsZ (k tomu viz kapitolu 4.2). 

  

                                                           
 
179 RICHTER, T.: s. 335. 
180 KOZÁK, J.: s. 557. 
181 ZELENKA, J.: s. 358. 
182 KOTOUČOVÁ, s. 489. 
183 KOTOUČOVÁ, J.: s. 490. 
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5.2.1 Aktivní legitimace a pasivní legitimace 

Novela InsZ 294/2013 upravila znění § 231 (2), který před touto novelou 

vypočítával legitimované osoby („Žalobu v tomto sporu mohou podat účastníci 

insolvenčního řízení s výjimkou dlužníka, nejde-li o dlužníka s dispozičními 

oprávněními, insolvenční správce a státní zastupitelství.“184) a zakotvoval 

povinnou účast insolvenčního správce jako žalujícího nebo žalovaného. Nově toto 

ustanovení o aktivní legitimaci nic neříká, vyčíst ji však lze z novelizovaného 

§ 159 (1) g), který za aktivně legitimované považuje osoby s naléhavým právním 

zájmem, používá tedy zavedený procesněprávní pojem, který je používán 

zejména v souvislosti s určovací žalobou. Literatura tento pojem vykládá v tom 

smyslu, že právní zájem znamená, „že se to, k čemu právní zájem směřuje, 

promítne v právním postavení nositele tohoto zájmu, …, naléhavost je chápána 

jednak ve smyslu časovém (potřeba odstranění nejistoty je aktuální), tak v tom 

smyslu, že žalobce nemá jinou možnost, zejména nemá možnost žalovat na plnění 

z téhož právního poměru.“185 Z toho usuzuji, že fakticky se aktivní legitimace 

osob uvedených v předchozím znění příliš nemění. Minulé znění zmiňovalo 

účastníky řízení (tj. věřitelé a dlužník186), z kterých byl vydělen dlužník bez 

dispozičního oprávnění. Ve smyslu výše uvedené citace mohou mít tyto osoby 

naléhavý právní zájem, jsou tedy aktivně legitimovány i nyní. Naléhavý právní 

zájem správce dovozuji z jeho role v insolvenčním řízení. Rozdíl novelizovaného 

InsZ oproti předchozímu znění tak bude zejména v tom, že právní zájem se 

posuzuje individuálně pro jednotlivý spor. To se mi zdá vhodnější než vymezení 

konkrétních skupin, které jsou aktivně legitimovány. Dále spočívá změna v tom, 

že nově už nemusí být účastníkem tohoto sporu insolvenční správce. 

K novelizovanému znění se vyjadřuje důvodová zpráva k  294/2013 takto: 

„[Změna] řeší interpretační nejasnosti, které toto ustanovení v praxi vyvolávalo 

(jeho cílem nebylo zavádět nový druh žaloby, nýbrž pro případ, že jsou vedeny 

spory o otázky, jichž se pravidlo týká, vyhradit jejich řešení insolvenčnímu 

soudu).“187 I proto se domnívám, že došlo spíše k menším změnám, koncepce 

                                                           
 
184 § 231 (2) InsZ ve znění k 1. 8. 2013. 
185 WINTEROVÁ, A.: s. 209. K tématu též rozsudek NS sp. zn. 29 Odo 387/2006. 
186 § 14 a násl. InsZ. 
187 Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013, s. 141. 
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zůstala (s přihlédnutím k výše uvedeným rozdílům) v zásadě zachována. 

Dosud uvedené InsZ ale pro relativní neplatnost zužuje tak, že se jí dovolává ten, 

kdo je takovým jednáním dotčen (tj. účastník předmětného jednání188), aktivní 

legitimaci má však vždy i insolvenční správce.189 V souvislosti s novým pojetím 

absolutní a relativní neplatnosti může docházet k nejasnostem, zda je určité 

jednání neplatné absolutně či relativně. V této souvislosti je zajímavé rozhodnutí 

NS, kterým bylo judikováno, že pro rozhodnutí soudu není rozhodné, zda žalobce 

kvalifikuje uplatněnou neplatnost právního úkonu jako absolutní nebo jako 

relativní, resp. fakt, že ji kvalifikoval v žalobě nesprávně.190 

5.2.2 Rozhodnutí o neplatnosti před začátkem insolvenčního 

řízení 

Ustanovení § 232 InsZ obsahuje výjimku, kdy se uplatní překážka rei iudicatae. 

Byla-li neplatnost právního jednání týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka 

zjištěna rozhodnutím soudu před zahájením insolvenčního řízení, váže toto 

rozhodnutí i insolvenční soud.191 Není rozhodné, zda byla neplatnost zjištěna 

přímo výrokem soudu nebo byla řešena jako předběžná otázka.192 

5.2.3 Důsledky prohlášení neplatnosti 

Rozdíl v pojetí bezdůvodného obohacení dle OZ a OZ 1964 a následky pro 

insolvenční řízení 

Plnění z neplatného závazku je bezdůvodným obohacením. InsZ ale pro účely 

insolvenčního řízení upravuje procesní postup v určitém ohledu odlišně než 

občanský zákoník. Vzhledem k této vazbě InsZ na OZ krátce vysvětlím 

rekodifikační změny v úpravě bezdůvodného obohacení z neplatného právního 

jednání. 

 Zatímco § 457 OZ 1964 zní: „Je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je 

každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal.“, § 2993 OZ 

koncepci mění: „Plnila-li strana, aniž tu byl platný závazek, má právo na vrácení 

                                                           
 
188 KOTOUČOVÁ, J.: s. 491. 
189 § 231 (3) InsZ. 
190 Rozsudek NS sp. zn. 29 Cdo 2517/2010. 
191 § 232 InsZ. 
192 ZELENKA, J.: s. 360, MARŠÍKOVÁ, J.: s. 361. 
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toho, co plnila.“ Došlo tedy k zásadní změně v tom smyslu, že vracení plnění 

z bezdůvodného obohacení už není navzájem podmíněné, ale je na každé ze 

zúčastněných stran, zda toto právo uplatní. To vysvětluje důvodová zpráva k OZ 

takto: „ (…) a je věcí každé strany, zda své právo uplatní. Navrhuje se proto 

ponechat autonomii každé ze stran, zda bude požadovat, nač má sama právo; to 

je záležitost spadající výlučně do její sféry a výsostnou záležitostí žalovaného, zda 

případně vznese námitku povinnosti žalobce k protiplnění.“193 

Insolvenční zákon stanovuje, že v případě pravomocně zjištěné neplatnosti 

právního jednání, které se týká majetku nebo závazků dlužníka, musí být 

majetkový prospěch získaný plněním, vydán.194 To je třeba číst právě 

v souvislosti se změnou v koncepci bezdůvodného obohacení, resp. s tím, že toto 

pravidlo bylo stanoveno v době platnosti OZ 1964 a v tomto ohledu tedy jen 

výslovně potvrzovalo konstrukci OZ 1964. Změnou OZ se z něj stalo pravidlo 

v tomto ohledu speciální. Je otázkou, nakolik je jeho specialita záměrnou. 

Domnívám se proto, že dle teleologického výkladu by do budoucna měla být 

relevance této speciality při výkladu vždy zvažována. 

Možnost insolvenčního správce odmítnout vydání plnění 

Zachováno beze změny zůstane pravidlo, které stanovuje, že insolvenční správce 

může odmítnout vydat plnění z tohoto neplatného jednání, jestliže nedošlo 

k obohacení podstaty nebo je požadováno více, než činí toto obohacení.195 Pokud 

tedy nedošlo k faktickému obohacení podstaty, insolvenční správce plnit odmítne 

a osoba, jež plnila dlužníku, může tento požadavek vznášet vůči dlužníku.196 

Pokud s postupem správce osoba, která plnila dlužníku, nesouhlasí, může se 

vydání majetkového prospěchu plynoucího z neplatného právního jednání 

domáhat vylučovací žalobou dle § 225 InsZ (tohoto nároku se nelze domáhat 

přihlášením pohledávky do řízení197). Tu je nutné podat nejpozději před 

uplynutím propadné třicetidenní lhůty počítané od doručení vyrozumění osobě 

                                                           
 
193 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb. (konsolidované znění), s. 582. 
194 § 233 (1) InsZ. 
195 § 233 (1) InsZ. 
196 MARŠÍKOVÁ, J.: s. 362. 
197 Usnesení VS v Praze sp. zn. 1 VSPH 109/2009-P3-7 (KSUL 69 INS 4837/2008). 
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oprávněné o odmítnutí jejího nároku insolvenčním správcem.198 Pokud bude 

správce pasivní a vyrozumění oprávněné osobě nezašle, může být žaloba podána 

v přiměřené lhůtě. Ta ale není zákonem definována a proto by měla oprávněná 

osoba v písemné žádosti o vydání plnění lhůtu, ve které očekává vyrozumění, 

stanovit. Od jejího marného uplynutí se pak bude počítat lhůta pro podání 

vylučovací žaloby.199 Takový spor bude sporem incidenčním.200 

Situace, kdy došlo ke zpeněžení plnění z neplatného právního jednání 

Platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení plnění z neplatného právního úkonu, 

lze napadnout žalobou. Ta může být podána do okamžiku ukončení 

insolvenčního řízení.201 Literatura v rámci výkladu odkazuje202 na § 289 (3) InsZ 

týkající se zpochybnění smluv při prodeji mimo dražbu v konkursu s tím, že tento 

postup je srovnatelný. Novela 294/2013 ale změnila § 289 (3) v tom smyslu, že 

platnost smlouvy, kterou došlo k prodeji majetku mimo dražbu, lze napadnout 

žalobou nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním 

rejstříku. Účelem této změny je ochrana právní jistoty nabyvatelů takového 

majetku.203 Myslím si tedy, že touto novelou skončila možnost používat při 

výkladu žaloby dle § 233 (3) ustanovení § 289 (3). 

Zákon výslovně stanoví, že se jedná o incidenční spor.204 

5.3 Střet neplatnosti a odporovatelnosti a důsledky 

výběru pro majetkovou podstatu 

§ 234 InsZ ke vztahu neplatnosti a odporovatelnosti říká: „Byla-li zjištěna 

neplatnost právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka, který 

lze současně považovat za neúčinný, postupuje se podle §233.“, tj. podle 

ustanovení, které se týká neplatnosti. V případě, že by byla podána odpůrčí 

žaloba, musel by ji soud zamítnout.205 V této souvislosti připomínám kapitolu 

                                                           
 
198 KOTOUČOVÁ, J.: s. 499. 
199 KOZÁK, J.: s. 560. 
200 § 159 (1) b) InsZ. 
201 KOZÁK, J.: s. 561. 
202 MARŠÍKOVÁ, J.: s. 362, KOTOUČOVÁ, J.: s. 499. 
203 Důvodová zpráva k zákonu č.  294/2013, s. 145. 
204 § 233 (3) InsZ. 
205 KOTOUČOVÁ, J.: s. 500. 
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4.1.2, kde jsem v částech „Společné znaky skutkových podstat (Právní jednání)“ a 

„§ 242 – úmyslně zkracující právní jednání“ o tomto pojednával a došel jsem 

k závěru, že v případě relativní neplatnosti lze takovému (tj. v té době platnému) 

jednání odporovat. Aktuálním se tento problém stal po rekodifikaci soukromého 

práva, která upřednostňuje neplatnost relativní před absolutní, resp. platnost 

před neplatností. 

Za předpokladu, že jsou mé závěry správné, co z toho prakticky pro insolvenční 

řízení plyne? Má-li insolvenční správce volit mezi odpůrčí žalobou a námitkou 

neplatnosti, bude jistě volit variantu příznivější pro majetkovou podstatu. Která 

to ale je? Plnění, které ušlo z majetkové podstaty neúčinným či neplatným 

právním jednáním do ní bude vráceno v obou případech. Rozdíl nastává u plnění 

vzájemných. Z neplatného právního jednání vrací správce plnění v celé výši (viz 

kapitolu 5.2.3) a o toto plnění bude majetková podstata ochuzena. Ale v případě 

neúčinného jednání je situace jiná (viz kapitolu 5.1.2). Insolvenční správce 

plnění, které v majetkové podstatě není nebo není rozpoznatelné (tj. peníze), 

vracet nemusí. Oprávněné osobě pouze vzniká přihlášená pohledávka, která se 

uspokojí stejně jako ostatní přihlášené pohledávky. Vzhledem k tomu, že 

z podstaty insolvenčního řízení zpravidla nedochází k plnému uspokojení 

věřitelů (a leckdy dojde jen k minimálnímu uspokojení), má to pro oprávněnou 

osobu zásadní důsledky, neboť se toto plnění rozdělí mezi věřitele poměrným 

dílem. Pro majetkovou podstatu je to naopak příznivější – může dojít k jejímu 

reálnému navýšení. 

Je vidět, že následky toho, že dáme správci možnost potenciálně neplatnému 

jednání také odporovat (samozřejmě při splnění příslušných podmínek) jsou 

poměrně závažné. Osobně jsem zvědav, zda se časem praxe k řešení tohoto sporu 

dostane, a zda budou potenciální důsledky tohoto názoru udržitelné. 
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Závěr 

Cílem práce bylo popsat a analyzovat úpravu týkající se neodůvodněného 

zkracování majetkové podstaty v insolvenčním řízení. Takových jednání se týká 

institut neúčinnosti, a v některých případech i úprava neplatnosti právních 

jednání. Z tohoto důvodu jsem se v práci více věnoval neúčinnosti. Neplatnost 

jsem popisoval v zásadě jen do míry, v jaké je relevantní k otázce 

neodůvodněného zkracování majetkové podstaty. Upozadil jsem tak obecnou 

úpravu neplatnosti dle občanského zákoníku, která je dostatečně popsána jinde a 

nemá k mému tématu tak těsný vztah. 

Těžiště práce leží zvláště v kapitolách 4 a 5, kde jsem se také snažil dostat více do 

hloubky. K tomu bylo potřeba analyzovat jak literaturu, tak judikaturu k tomuto 

tématu. Na mnoho otázek, a to i poměrně zásadních, však existují protichůdné 

názory. V takových případech jsem se pokusil tyto názory shrnout, porovnat je a 

na základě toho k nim zaujmout vlastní stanovisko. 

Obrovské změny soukromého práva, které nastaly od začátku roku 2014, se 

samozřejmě nevyhnuly ani insolvenčnímu právu. Tím mám na mysli zejména 

nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Některé důsledky jsou vidět na první 

pohled (např. terminologické), větší problém při zpracovávání práce ale působily 

změny určitého přístupu nebo předpokladů, které třeba nejsou tak viditelné, 

nicméně jejich změny se v něm musí odrazit. Nejvýznamnějším, byť zdaleka ne 

jediným příkladem je změna v přístupu k relativní a absolutní neplatnosti 

právního jednání. Občanský zákoník nově upřednostňuje relativní neplatnost 

před absolutní, resp. platnost před neplatností. Taková změna se pak zásadně 

promítne do insolvenčního řízení, kdy není jasné, která jednání dle staré úpravy 

absolutně neplatná, budou neplatná pouze relativně. Je tak nutné každý judikát i 

všechnu literaturu podrobně zkoumat ve světle nové úpravy. 

Pro insolvenční praxi je než nový občanský zákoník snad ještě významnější 

novela č. 294/2013 Sb., která zapracovává do insolvenčního zákona poznatky, 

které byly nashromážděny za dobu jeho účinnosti. Tím došlo k vyřešení 

některých výkladových sporů (ty jsem přesto ale v práci zmiňoval). V některých 

případech takovou změnu považuji za správnou (sjednocení postupu při 
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vymáhání plnění z neúčinných právních jednání), jindy za méně vhodnou (např. 

nutnost dovolávat se téměř všech neúčinných jednání odpůrčí žalobou). Jak ale 

vyplynulo z jednotlivých kapitol práce, domnívám se, že některé otázky by ještě 

měly být upraveny nebo vyjasněny. Tím mám na mysli zejména problematický 

fakt, že InsZ v rozporu s rekodifikovaným občanským právem zřejmě považuje 

neplanost, která vyplývá z jeho některých ustanovení, za absolutní i když taková 

ustanovení nesplňují požadavky pro absolutní neplatnost dle OZ. Nejasnost, opět 

pramenící ze změny v pojetí neplatnosti dle OZ, dle mého názoru zůstává i ve 

střetu neplatnosti a odporovatelnosti v insolvenčním řízení. Poměrné závažné 

důsledky tohoto problému jsem popsal v kapitole 5.3. Některé změny provedené 

novelou InsZ tedy hodnotím pozitivně. Zároveň si ale myslím, že přizpůsobení 

novému civilnímu právu neproběhlo zcela hladce a další změny nebo vyjasnění 

InsZ budou potřeba. 

Tvorba celé práce byla ztížena nedostatkem literatury, která by reflektovala 

uvedené změny (v době odevzdání práce vyšel pouze jediný komentář k novému 

občanskému zákoníku a žádný, který by se zabýval změnami v insolvenčním 

zákoně), často jsem se tedy dostával do nepříliš probádaných vod. I přesto, nebo 

možná právě proto, pro mne bylo psaní této práce zajímavou zkušeností. Nakolik 

vedlo moje úsilí ke zdárnému splnění cíle, nechám na posouzení jiným. 
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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 
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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 
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Abstract 

Invalidity and Ineffectiveness of Legal Acts in Insolvency Proceedings 

The purpose of my thesis is to describe and analyse statutory framework of rules 

which prevent underlying assets from being unlawfully reduced. 

The thesis is composed of five chapters which are divided into subchapters. The 

core of the thesis lies in chapters 4 and 5. 

Introductory chapter explains collective essence of insolvency proceedings in 

which claims of creditors are satisfied proportionally. Then it clarifies core of this 

thesis, i.e. analysis of acts, whom debtor reduces underlying assets, or rather his 

creditors. It also explicates changes in terminology, which are caused by 

recodification of civil law. 

Chapter Two describes development of ineffectiveness since Roman law until the 

present. 

Third chapter, concerning civil law, is subdivided into four subchapters. The first 

defines legal act. Second describes its invalidity. The third, which is most 

extensive, deals with relative ineffectiveness in civil law. Its parts relate to the 

reasons of ineffective legal acts, trials about them and consequences of 

ineffectiveness. Last subchapter summarizes opportunities of application this 

rules in insolvency proceedings. 

Chapter Four which concerns insolvency proceedings is divided into two 

subchapters. The first of them deals with reasons for which acts can be declared 

as ineffective. Initially, there are discussed common features of such reasons 

followed by detailed description of them. The second subchapter characterises 

reasons for declaring invalidity of legal act. 

Last chapter concentrate on trials about invalidity and ineffectiveness. This 

chapter consists of three subchapters. First describes and analyses trial 

concerning ineffectiveness, especially claimant’s and plaintiff’s legitimation for 

case, subject-matter jurisdiction of court and collision with civil law 

ineffectiveness. The second subchapter looks at process of declaring invalidity. 

The third describes differences in process of declaring invalidity and 
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ineffectiveness and its consequences for underlying assets. 

 

Key words: ineffectiveness, invalidity, insolvency proceedings 


